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 SUNUŞ

 Bir ülkenin milli menfaatleri, milli siyaset ve hedefl erini 

irdeleyebilmek için o ülkenin davranış kodlarını belirleyen şifrelerin 

çözülmesi gerekmektedir. Çünkü ülkelerin devlet ve millet düzleminde 

davranış kalıplarını, hangi etkiler karşısında ne tür tepkiler verdiğini, ya da 

tepkisiz kaldığını, içsel ve dışsal dinamiklerini belirleyen temel etmenler 

vardır. Bu temel etmenler tarihsel süreç içinde sosyo-politik ve psiko-politik 

dinamikler doğrultusunda çözümlendiğinde (süreç analizi); irdelenmek 

istenilen ülkelerin güç/zafi yet bileşenleri, tehdit algılamalarının nicel ve 

nitel özellikleri, refl eks ve reaksiyonları, ön ve kalıp yargıları, korkuları, 

hedefl eri ve bu hedefl ere ulaşmada seçtikleri yöntemlerin algılanma ve 

yorumlanması çok daha kolaylaşarak akılcı bir temele oturabilir. 

 Milli güç unsurları olarak tanımlanması olası bu temel etmenler, 

değişken ve sabit unsurlar bağlamında bir ülkenin röntgeninin çekilip 

tanı konularak geleceğe uyarlanmasında (öngörü üretilmesinde) dikkate 

alınması ve önemsenmesi gereken bir veri tabanı olarak karşımıza çıkar.

 Bir ülkenin, yaşanmışlığı ve kayda geçmişliği nedeniyle 

değiştirilmesi mümkün olmayan; bireyler, toplumlar ve milletlerin algı, 

reaksiyon, ön yargı ve davranışlarını “seçilmiş zafer ve travmalarla” 

besleyerek belirleyen tarihini ve tarihsel geçmişini yok sayarak o ülkenin 

gününü yorumlamak ve geleceğine dönük projeksiyonlar üretebilmek 

olanaklı değildir.
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 Çünkü sosyo-psikolojik gerçekler her tepkisel davranış ve ulaşılmak 

istenilen hedefl erin olumlu ya da olumsuz mutlaka bir köken alanının 

bulunduğunu, davranış kalıplarının doğru anlaşılması ve yorumlanmasının 

ancak bu köken alanların nedenselliklerinin çözümlenmesi ile olanaklı 

olduğunu göstermektedir.

 Tarihle birlikte, yaşanılan ve doğal kaynakları da içinde barındıran 

coğrafya; ülkeler ve halklarına yüklediği kaçınılmaz etkilerle, irdelenmek 

istenilen ülkelerin ulusal çıkar ve hedefl eri ile bu hedefl ere ulaşılmasını 

sağlayacak millî ve topyekûn stratejilerin oluşturulmasında bir ayrı başat 

etmen kimliğini taşır. 

 Elbette demografi k yapı ve özellikleri de (nüfus ve nüfus alt 

grupları, eğitim düzeyi, içsel / dışsal, zorunlu / gönüllü göç hareketleri, 

doğurganlık, din, mezhep, dil, etnik köken, heterojen ya da homojen 

yapı gibi) irdelenen ülkelerin güç / zafi yet bileşenleri ile hedefl eri ve bu 

hedefl ere ulaşma kapasitesinin belirlenmesinde bir ayrı önemli etmen 

olarak karşımıza çıkar.

 Bu temel etmenler “teknoloji, askeri güç, ekonomi, moral ve 

psikolojik faktörler, idari yapı ve sistem” gibi millî gücü oluşturan diğer 

etmenlerle de zenginleştirilerek bir ülkenin ürettiği milli strateji ve o 

stratejinin temelinde yatan hedefl erin ulaşılabilirlik açısından gerçekçi olup 

olmadığı analiz edilerek, davranış kalıplarının köken alanına inilebilir. Bu 

tür çalışmalarda yansızlık adına dogmalar ve duygulardan soyutlanarak 

determinist açıdan yaklaşım sağlayacak ayrı bir kurallar manzumesinin 

varlığının da unutulmaması gerekir.

 Bu kurallar; özetle nesnellik, çok yönlülük, retrospektif bakışın 

yanıltıcı etkisi ve ideolojik körlükten kaçınmak, meselenin özüne inerek 

rasyonelliği aramak, kısa vadeli aldatıcı çıkarlarla uzun vadeli gerçek 

çıkar farkını saptamak, olayları üstyapı yerine altyapı ile irdelemek, iç-

dış dinamik ve iç-dış politika ilişkileri ile etki/tepki bileşenlerini gözden 

kaçırmamak, neden/sonuç ilişkilerini doğru algılamak ve her olayda 

mutlaka birden fazla nedenin varlığına dikkat etmektir.

Köklü bir tarih ve imparatorluk (devlet) geleneği ile birlikte, yaşadığı 

coğrafyada bölgenin en kadim halklarından birisine sahip olan İran’ı 
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yansızlıkla anlamak ve anlatabilmenin bölgesel güç dengeleri, bölgenin 

istikrarı ve gerek bölgesel gerekse küresel sürdürülebilir barış adına büyük 

önem taşıdığı düşünülmektedir.

1.648.000 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye’den iki kattan 

daha fazla coğrafi  büyüklüğe sahip olan İran; Afganistan’la 936 km., 

Ermenistan’la 25 km., Azerbaycan’la 432 km., Nahçıvan’la 179 km., Irak’la 

1.458 km., Pakistan’la 909 km., Türkmenistan’la 992 km. ve Türkiye ile de 

499 km. sınıra sahiptir. Hazar denizine 740 km. uzunluğunda kıyısı olan 

İran coğrafi  konumu açısından bölgede Türkiye’den sonra ikinci hatta kimi 

stratejilere göre eş ya da konjonktürel gelişmelere koşut olarak birincil jeo-

stratejik öneme sahiptir. Türkiye’nin Batı ve Doğu arasında yer alan yatay 

coğrafi  konumunun sağladığı geçişkenliğe karşı coğrafyasının İran’a 

eş zamanla sunduğu yatay ve dikey konumu (geçişkenlik ve merkez 

özelliği) anılan ülke jeopolitiğine, jeostratejik açıdan ayrı artı değerler 

sağlamaktadır.  

 İran’ın Güney Kafkasya’dan Ortadoğu ve Orta Asya’ya uzanan 

enerji kaynakları ve nakil hatlarına sahip bir bölgenin hemen ortasında yer 

alıyor olmasına bu ülkenin petrol ve doğal gaz kaynakları da eklendiği,1 

Hürmüz Boğazı üzerinden Umman Körfezi (Gulf of Oman) ve Basra 

Körfezi ile (The Persian Gulf) denize açılımı da dikkate alındığında jeo-

stratejik ve jeo-politik önemi çok daha anlaşılır olmaktadır.

Varlığını sürdürdüğü coğrafyada yer alan baskın Arap kimliğine 

karşı farklı bir etnisiteye mensup olması (Fars) ve Müslüman olmakla 

birlikte yine bölgede başat Sünni mezhebinden ayrı olarak Şii yoğunluklu 

(%90) nüfusu İran’ın sosyo-politik ve özellikle psiko-politik yapılanmasını 

belirleyen en önemli etmenler arasında değerlendirilmektedir.

Etnik ve mezhepsel farklılıkları İran’da, tıpkı İsrail gibi (Yahudi ve 

Musevi) varlığını sürdürme, koruma kaygı ve refl ekslerini başat konuma 

yükseltmiş, uluslararası ilişkilerinde ise kuşku ve güvensizlik temelli 

yaklaşımlar ön planda yer almaya başlamıştır.

Tehdit algılamalarının köken alanında yatan anılan etmenler, rejimi 

1 İran 157 milyon varil petrol rezervi ile dünya rezervlerinin %9.4 üne, (Dünya payı ikinci) 33.6 trilyon 
m3 doğalgaz rezervi ile dünya rezervlerinin %18’ine sahiptir.(Dünya payı birinci)
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konsolide etme ve sürekliliğini sağlama bağlamında gereksinim duyulan 

“dış hasım ve düşman”ların varlığı ile bir arada değerlendirildiğinde İran’ın 

kimi aktörlerce “saldırgan” olarak değerlendirilen agresif politikalarının 

aslında varlığını sürdürebilme (beka) adına güçlü olma gerekliliğinden 

kaynaklandığı tartışmaya açık bir sav olarak ileri sürülebilir.

Ne var ki başlangıcı salt güvenliğini sağlama ve varlığını sürdürmeye 

dayalı da olsa güçlü olma isteği, sahip olunan güç oranında değişime 

uğrayabilmekte ve eşliğinde gücün daha değişik alan ve amaçlarla 

kullanılması gündeme gelebilmektedir.  

Anılan ve tarihte pek çok örneği bulunan bu paradoksal durumun, 

güçlü bir diplomatik birikim ve deneyime sahip olan İran tarafından köklü 

tarihinden alınan dersler bağlamında yeterince bilindiğini akılcılık adına 

ummak isteriz.

Bilgileri ve eleştirilerine sunulan çalışmamıza katkıları için Dr. Can 

Kasapoğlu, Doktora öğrencileri Efe Tokdemir (Binghamton University), 

Zekiye Nazlı Kansu (Marmara Üniversitesi)  ve asistanım Ayşe Okşan 

Okur’a teşekkürlerimi sunarım.

Ercan Çitlioğlu
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GİRİŞ

İran, dünyanın en köklü tarihsel arka planlarından birisinin sahibi 

ve çok farklı yatay ve dikey coğrafi  eksenlerde etkin biçimde var olması 

nedeniyle bölgesel ve küresel düzlemlerde derinliğine incelenmesi gereken 

bir ülkedir. Bu tür çalışmalarda genellikle “Tarihsel süreç” olarak adlandırılan 

kavramın, İran söz konusu olduğunda, uluslararası ilişkilerin birçok 

araştırma sahasından daha büyük bir anlam ifade ettiği düşünülmektedir. 

Bu nedenle söz konusu ülke ve halkının yakın gelecekte evrilebileceği 

nokta; bölgesel ve küresel sistemlere etkileşimleri bağlamında belirtilen 

özel durum dikkate alınarak değerlendirilecektir.

İran’ı oluşturan dinamikleri anlamak için, dünyanın en eski yerleşim 

alanlarından biri olan bu ülkenin tarihsel süreci ve özellikle baskın inanç 

olan Şii İslam anlayışı göz ardı edilmemelidir. Çünkü, İslam Devrimi, 

monarşik rejimi değiştiren bir hareket olsa da; İran, tarihsel sürekliliği en 

fazla ve köklü politik yapılardan biridir. Bu nedenle, 1979 İslam Devrimi 

ile rejim değişmiş olsa da; sosyo–politik dinamiklerde köklü ve radikal 

bir değişim ve dönüşüm beklenmemelidir; çünkü kültürel antropoloji ve 

sosyoloji açısından, geçmişin kalıcılaşmış ve yerleşik tortularının İran 

halkı üzerindeki güçlü  belirleyiciliği yadsınamaz boyutlardadır. 

Şii inancı; bu inancın sosyal yaşam ile yönetsel yapıya etki ve 

yüklenimleri bağlamında İran’ın tarihsel ve etkin dinamiklerinden belki de 

en baskınıdır. Çünkü günümüz İran sosyo–politik ve sosyo–ekonomik 

ilişkileri ile İslam Devrimi’nin oluşturduğu yeni rejim, özünde Şiiliğin genel 

karakteristiklerini taşıması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Belirtilen çerçevede, “İran’ı anlamak ve anlatmak” amaçlı bir 

ürün olan bu çalışma,  “İran hakkında olabildiğince her şey” odağı temel 

alınarak konuya bütünlüklü bir bakış açısıyla yaklaşacaktır. Son bölümde, 

P5+1 ülkeleri ile İran arasında nükleer çalışmalarla ilgili varılan anlaşma 

bağlamında geleceğe ilişkin projeksiyonlara da özellikle Türkiye’nin 

jeopolitik ve jeostratejik konumunda neden olabileceği değişim ve olası 

kırılmaları da içererek yer verilecektir. 

Nükleer çalışmalar konusunda varılan ve aşamalar halinde 

yürürlük kazanacak anlaşma yakın gelecekte İran’ın Batı dünyasına 
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entegrasyonunu sağlayacak olmasa da uluslararası sisteme etkin bir 

aktör kimliği ile dahil olmasının önünü açacak, mevcut paradigmalardaki 

bu radikal değişim doğaldır ki pek çok olumlu ve olumsuz gelişmeye 

eş zamanla eşlik ederek rekabet ve çıkar odaklı yeni yaklaşımlar ve 

ayrışmalarla sonuçlanacaktır. 

Öncül işaret ve yansımalarına bir süredir tanık olunan anılan 

olası gelişmeler sonuç bölümünde ayrıca incelenecektir.
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BÖLÜM –1–

İRAN’I ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER

ŞİA VE TARİHSEL ARKA PLAN

ŞİİLİK

Şiilik, (Şia) İslam Dini’nin en büyük mezheplerinden biridir. İnanç 

esasları ve ibadet ritüelleri İslam’ın en geniş kabul görmüş mezhebi olan 

Sünniliğe nazaran birçok farklılık barındıran Şiilik, salt demografi k olarak 

önemli sayıda kitlelerce benimsenmiş olmakla kalmamış; aynı zamanda 

İslam coğrafyasına da büyük ölçüde yayılmıştır. 

İran, Şii’liğin resmi mezhep olarak tanındığı ülke iken (İran 

Anayasası, Madde 21), Irak’ta Şiiler demografi k çoğunluğu oluşturmakta; 

Suriye, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Lübnan, 

BAE, Kuveyt, Katar, Azerbaycan gibi ülkelerde de Şii nüfus bulunmaktadır 

(Congressional Research Report, 2006). İran’ın anlaşılması açısından 

taşıdığı öncül önem nedeniyle Şiilik bu çalışmada üç ana başlık altında 

incelenecektir 

• Şii mezhebinin tarihsel süreci

• İnanç esasları

• Siyasi yansımaları

Şİİ MEZHEBİNİN TARİHSEL SÜRECİ

Öncelikle ‘Şii’ sözcüğünün anlamının etimolojik açıdan 

açıklanması kimi yaygın yanlış algılama ve değerlendirmelerin doğru bir 

temele kavuşturulması açısından yararlı olacaktır.  Gündelik dilde ‘Hz. 

Ali taraftarlığı’ anlamında kullanılan Şiilik, Şia sözcüğünden türemiştir. 

Şia kelimesi ‘tarafl ılar’, ‘yardımcılar’ anlamına gelmekte olup2 Hz. 

Muhammed’in ölümünden sonra halifeliğin Hz. Ali’nin hakkı olduğuna 

inananlara ‘Şiat-ı Ali’ (Hz. Ali’nin yandaşları) denmiş ve bu kavram zamanla 

2 www.osmanlicaturkce.com ‘şia’
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Şia sözcüğüne indirgenerek kullanılagelmiştir. Günümüzde ise “Şia’dan 

gelme”, “Şia Mezhebi’ne ait olma”, “Hz. Ali yandaşlığı” anlamlarında salt 

Şii kelimesi kullanılmaktadır3. 

Bu kapsamda çalışmamızda sıklıkla geçecek olan “ehl-i beyt” 

sözcüğünün de ‘ev halkı’ anlamına geldiği, bu sözcüğün   Hz. Muhammed’in 

ev halkını anlattığı, Şiiler’ e göre anılan ev halkının Hz. Muhammed, Hz. Ali 

ve Hz. Muhammed’in kızı olan eşi Fatıma ile oğulları Hasan ve Hüseyin’den 

oluştuğunun Şia ve Sünnilik arasında Hilafet kökenli ayrışmada oynadığı 

kilit ve başat rol nedeniyle bilinmesinde yarar görülmektedir. 

Şiilik, köken olarak Hz. Muhammed’in ölümünden sonra 

halifenin kim olacağı tartışmasıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. İbn 

Mace’nin Mukaddime’sinde de geçen ‘Ben kimin efendisiysem, Ali de 

onun efendisidir.’ hadisine dayanarak ve halifenin “ehl-i beyt”e mensup 

olması gerektiği gerekçesiyle Hz. Ali’nin halife olması gerektiğine 

inananlar önce Hz. Ebubekir’in halife seçilmesine karşı çıkmışlar, daha 

sonra da Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın halife seçilmelerinde de bu tutum 

ve görüşlerini sürdürmüşlerdir. Bazı kaynaklara göre bu tepkilerde, 

hilafet makamı üzerine beliren inanç farklılıklarının yanı sıra, Buhari’nin 

de değindiği üzere Hz. Ebubekir zamanında, Hz. Muhammed’in ölümü 

üzerine mirasının paylaşımı konusunda ortaya çıkan sorunlar da İslam 

içinde ayrışma sürecinde tetikleyici ve ateşleyici bir rol oynamıştır.

Hz. Osman’ın öldürülmesi sonrası4 Hz. Ali’nin 656 yılında halifeliğe 

seçilmesi Müslümanlar arasında iç savaşa neden olmuştur.  Akrabası da 

olan Ümeyye oğullarından Halife Hz. Osman’ın öldürülmesinden, Hz. Ali’yi 

sorumlu tutan Muaviye, Hz. Ali ile Hz. Ayşe taraftarları arasında yaşanan 

Cemel Savaşı’na katılmamış; ancak, Hz. Ali’ye karşı mücadelesini 

sürdürmüştür (Sarıçam,1997).  Ibnü’l-Esir’ in de5 eserinde yer verdiği, 

Hz. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen Sıffi n Savaşı’nda Muaviye 

hakeme başvurmayı önermiş, Hz. Ali’nin onayını izleyen süreç Hz. Ali’nin 

halifelikten azli ve Muaviye’nin halife ilan edilmesiyle sonuçlanmıştır. 

3 www.tdk.org.tr ‘şii’
4 Dört büyük halifenin üçüncüsü ve Hz. Muhammed’in damadı sahabeden Hz. Osman 17 Haziran 

656’da Sebe taraftarlarınca evinde öldürülmüştür. (tr.wikipedia.org erişim tarihi 30.06.2015)
5 Al-Kāmil fī al-Tārīkh 
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Anlaşmazlık ve ayrışmanın ilk günlerinden beri Hz. Ali’yi 

destekleyen Hariciler bu karar üzerine Hz. Ali’nin dine küfür içinde 

olduğunu iddia etmişler ve yaşanan olaylar Hz. Ali’nin öldürülmesiyle 

sonuçlanmıştır. Bu olay İslam toplumunda Muaviye yanlıları, Hariciler 

ve Şiiler olarak üç grubun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak Hz. 

Muhammed’in torunu da olan Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin ve ailesinin 680 

yılında Kerbela’da öldürülmesi bu ayrılığı keskinleştirerek, günümüzde de 

süregelen mağduriyet kaynaklı güçlü bir grup kimliği oluşturmuştur.

İNANÇ ESASLARI

Temel olarak Şiiler, Kuran-ı Kerim’ e göre6 Hz. Ali’den başlamak 

üzere halifenin ehl-i beytten seçilmesi gerektiğini savunmuşlar, hatta İbn 

Hajar  gibi  kimi Sünni ulemanın da desteğini almışlardır. Yaygınlıkla sanılanın 

aksine Şiilikte Hz. Ali tek önder/peygamber olarak tanımlanmamakta, 

Sünni mezhebinde olduğu gibi Hz. Muhammed’ in Allah’ın elçisi ve 

peygamberi olduğuna inanılmakta; ancak Hz. Ali’nin ilk halife olduğu kabul 

edilmektedir.7 Bu bağlamda Şii mezhebinde, Sünnilikten farklı olarak, Hz. 

Ali üzerine odaklanmış yoğun bir ehl-i beyt sevgisi olduğu söylenebilir. Şii 

mezhebinin temel görüş ve inançları; Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’den sonra 

insanların en erdemlisi, halifeliğin kamusal bir görev değil; dini bir görev 

olduğu, Hz. Muhammed’ in kendisinden sonra gelecek kişi olarak Hz. 

Ali’yi işaret ettiği, hilafetin Hz. Ali sonrasında oğulları ve torunları arasında 

sürmesi gerektiği, seçilmiş olan imamların (halifelerin)  tüm günahlardan 

korunmuş ve arınmış oldukları, Hz. Ali ve soyundan gelen imamlar dışında 

tüm halifelerin Hz. Ali takipçilerine zulüm ve haksızlık yaptıklarıdır. 

İbadet ritüeli ve inanç esasları açısından Şiiler ile Sünniler 

arasında en belirgin farklılıklar namaz üzerinedir. Şiiler namazı bazı vakitleri 

birleştirerek üç vakit kılarlarken, Sünniler namazlarını beş vakit olarak 

eda etmektedirler. Cuma namazı saatlerinin farklılığı ve ezana ek sözler 

katılması Şiilik ile Sünniliği ayrıştıran diğer şekilsel uygulamalardandır. Şiilik 

ve Sünnilik arasında kutsal yerler, (Necef-Kerbela) Aşura, matem orucu, 

din ve devlet ilişkileri ve başkaca konularda da kimi ayrılık ve farklılıklar 

varsa da çalışmamızda yukarıda verilen özet bilgilerle yetinilecektir.  

6 Kuran-ı Kerim 42:23
7 Ayetullah Matry Murtada Mutaharri, Islam and Iran: A Historical Study of Mutual Services, Al-Tawhid.
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Şii’likte imamlar (imamet kurumu) yer almaktadır. Bir kişinin imam 

sayılabilmesi ve kabulü için Hz. Ali ve eşi Fatıma’nın soyundan gelmesi 

(ehl-i beyt) gerekmektedir (Lewis,2007:106). Şiilik içinde farklı inanışlara 

göre ayrılıklar olsa da 12 imamın varlığı ayrımsız kabul edilmektedir. 

 Bunlar sırasıyla:

1- Ali b. Ebu Talib

2- Hasan b. Ali

3- Hüseyin b. Ali

4- Ali b. El-Hüseyin

5- Muhammed el-Bakır b. Ali Zeynelabidin

6- Cafer es-Sadık b. Muhammed

7- Musa el-Kazım b. Cafer

8- Ali er-Rıza b. Musa

9- Muhammed et-Taki b. Ali

10- Ali en-Naki b. Muhammed

11- Hasan el-Askeri b. Ali en-Naki

12- Muhammed el-Mehdi b. Hasan el-Askeri’ dir

Şii mezhebinde üzerinde ihtilaf olmayan ve farklı kollarca 

tartışmasız kabul edilen tek imam yukarıda Ali ibn Ebu Talib adıyla 

belirtilen Hz. Ali’dir. Şii mezhebine ait kollardan günümüzde varlığını geniş 

kitleler içinde sürdürenleri, İmamilik (İmamiye), ki en yaygınları Caferilik ve 

İsmaililiktir; Zeydilik ve ülkemizde de yoğun olarak İç Anadolu’da, özellikle 

Sivas-Tunceli hattı ve çevresinde baskın olan Alevilik ile Hatay-Adana-

Mersin üçgeninde yaygın olan, Suriye’de ise yaşanan iç savaşa karşın 

halen iktidarını sürdüren Nusayrilik’tir (Önder,2005: 114).
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İran İslam Cumhuriyeti’nin resmi mezhebi olan Şii kollarından 

İmamilik (İran Anayasası: Madde 12) Şii mezhebinin en büyük ve 

Zeydilik’ten sonra en ılımlı koludur. Şii kaynaklar bu kolu 6. imam 

Cafer-i Sadık’ın (Cafer es-Sadık b. Muhammed) yolundan gidip radikal 

görüşlerden arınarak sakınan kesim olarak tanımlamışken, Sünni 

kaynaklar ise Zeyd bin Ali’ye sırt çevirenler olarak anmaktadırlar. İmamiliğe 

göre başta Hz. Muhammed olmak üzere her imam (imamet makamı halife 

anlamında) selefi ni atamak sorumluluğuna yetkili ve haizdir. Şiiliğe göre 

Hz. Muhammed de hiç kuşkusuz kendinden sonrası için ehl-i beyt’ten 

olan Hz. Ali’yi atamıştır. Bu inanca göre Kuran-ı Kerim’de; Allah’ın, imamı 

günahlardan koruduğu, bu nedenle arınmış bir kişi olan imamın yasa 

oluşturmakta önder olarak tam yetkili olduğu buyurulmuştur.8 Bir başka 

anlatımla imamın buyruğu, mutlak anlamda itaat edilmesi gerekli Allah’ın 

buyruğudur ve bunlar şeriatın vazgeçilmez bir parçası ve hükmüdür. Sözü 

edilen yetkilendirmenin nedeni ise Allah’ın Hz. Muhammed’ e ve daha 

sonra gelen imamlara Şiiler’ i kıyamete kadar koruyacak olan kimi güçler 

verdiğine olan inançtır. Bu nedenle İmamiyeliğin yol gösterici olan imamı bir 

nevi insan biçimsel yarı–Tanrısallık modeli olarak gördüğü söylenebilir.

İlk altı imam üzerine İmamilik içinde ayrıştırıcı bir husus 

bulunmamakla birlikte, 7.imamdan başlayarak imamlığın kime 

devredileceği üzerine yapılan tartışmalar İmamiliğin temel iki kola 

ayrılmasına neden olmuştur. Buna göre 6.İmam Cafer-i Sadık’ın beş oğlu 

arasından İsmail’in 7. İmam olduğuna inananlara İsmailiye (Yediciler), 

Musa Kasım’ı imam kabul edenlere ise İsnaaşeriye (On ikiciler) denmiştir, 

(en yaygını Caferilik’tir). On iki imam inanışına mensup olanlar son imamın 

kayıp olduğuna (Muhammed el-Mehdi b.Hasan el-Askeri) ve kıyamet 

yaklaştığında ortaya çıkarak (Mehdi) Şiiler’e önderlik ve koruyuculuk 

yapacağını kabul ederler. Yukarıda yapılan imam sıralamasında da 12 

İmamlı İsnaaşeriye görüşü esas alınmıştır.

SİYASİ YANSIMALARI

Görüldüğü üzere İslam’ın diğer mezhepleri ve Sünnilikte olduğu 

gibi Şiiler’de de ayrılık nedeni ağırlıkla siyasi kimlikli bölünmeler olmuştur. 

8 Kuran-ı Kerim 21:73
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Bu bağlamda her ne kadar ibadet ritüelleri ve inanç esaslarında bazı 

farklılıklar olsa da Şiiler’i temelde ‘taraf’ yapan neden politik olarak Hz. Ali 

yanlısı olmalarıdır. 

Tarihteki ilk büyük Şii devleti Fatımiler olmuştur. 909-1171 arasında 

262 yıl boyunca hüküm sürmüş olan anılan devlet İsmailiye mezhebine 

bağlı olmuştur. Tunus’ta kurulduktan sonra hâkimiyetini sadece Fas, 

Cezayir, Libya, Mısır, Lübnan gibi Müslüman nüfusa sahip topraklarda değil, 

aynı zamanda Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika gibi Hıristiyan nüfusun 

yaşadığı yerlerde de sürdürmüş, İslam ile Hıristiyanlık arasında temas 

noktalarından biri olan Kuzey Afrika ve Sicilya’da Hıristiyan toplumlarla 

köklü ticari ilişkilerde bulunmuşlardır (Lewis, 2007:109).

Fatımi Devleti’ne müteakip, İran coğrafyasında önce Safeviler, 

daha sonra Kaçarlar, Şii mezhebinin en büyük temsilcileri olmuşlardır. 

Bu devletler İsmailiye mezhebine bağlı Fatımilerin aksine on iki imam 

inancının diğer bir kolu olan Caferiliği benimsemişlerdir. 

Özellikle Safevi Hanedanı döneminde, İran’ın Osmanlı gibi 

Sünniliğin Hanefi  koluna mensup bir imparatorlukla var olan ilişkilerini 

incelemek hem tarihsel hem de günümüz perspektifi  açısından genelde 

Sünni-Şii, özelde Türkiye-İran ilişkileri üzerine bir fi kir verebilecektir. 

Osmanlı- Safevi ilişkileri Safevi Hanedanı’nın 1501’de Şah İsmail 

tarafından kurulduğu tarihten başlayarak sürekli mücadele içerisinde 

geçmiştir. Özellikle Anadolu’da yaşayan Alevi nüfus nedeniyle Safeviler 

bu bölgeye ilgi duyarak, etki alanı oluşturmaya yönelik çeşitli faaliyetler 

yürütmüştür. II. Bayezit’in hükümranlığı döneminde Trabzon Sancağı’nda 

görevli Şehzade Selim (Yavuz) bu dönemde Safeviler ve Şiilikle etkin 

bir mücadele yürütmüştür. Şehzade Selim’in tahta çıkmasıyla iki devlet 

arasında çoğu zaman ‘gergin’ olan ilişkiler, Çaldıran Savaşı ile sıcak 

çatışmaya dönmüştür. Şah İsmail’in yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş 

sonrasında (Yavuz) Sultan Selim, Osmanlı topraklarından Şiilik tehlikesini 

uzaklaştırmış; ancak bazı kaynaklara göre Anadolu’da yaşayan Alevilerden 

kırk bininin katline neden olmuştur. Ne var ki Safevilerin alan kazanma 

çabalarının etkisizleştirilmesi bu sonuçla Anadolu’da yaşayan Alevilerin 

Hz. Ali’den beri süregelen mağduriyet algılarına günümüzde de süregelen 
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bir yenisini eklemiştir.

Günümüzde Şii mezhebinin devlet düzeyinde tek temsilcisi İran 

İslam Cumhuriyeti’dir. Belirtildiği üzere, İran on iki imamlı Caferi öğretisini 

benimsemiştir (İran Anayasası: Madde 12). Nüfusunun %90’a yakını Şii 

olan İran’ın dini lideri, ‘Velayete Fakih’ makamının temsilcisidir (Humeyni, 

2002). Velayete Fakih kavramı kuramsal bağlamda ‘yasama’ yetkisine 

de vekâlet edildiği anlamına gelmekte, bir diğer deyişle, İran dini liderini 

(imam) mutlak itaati gerektiren içtihad etme (fetva) yetkisine sahip yaşayan 

bir şeriat uygulayıcısına dönüştürmektedir. 

Bu noktada Şia inancında ‘dini liderlik’ makamı kavram ve 

kuramını günümüz İran’ının sosyo-politik ve yönetsel yapısını anlayabilme 

açısından daha ayrıntılı açıklamak yararlı olacaktır. “Allah’ın vekili” 

sayılan İran dini lideri aynı zamanda en üst düzeyde Ayetullah (Büyük 

Ayetullah ve merci-i taklid) sıfatına sahiptir. Merci-i taklid kuramı Şia 

inancı mensuplarının, dinde kesinliği olmayan hükümler konusunda 

davranış ve hareketleri ile bu sıfata haiz olanı taklit etmelerini (izlemelerini, 

biat etmelerini) zorunlu kılmaktadır.(Keskin, 2007: 89). Bu konuma 

gelebilmek, kişinin (Merci-i taklid) ulema ve talebeleri tarafından din bilgisi 

ve dindarlığının onaylanması ve Şii fıkhı üzerinde üstün uzmanlığının 

kabulüne dayanmaktadır (Fığlalı,2007:210). Kişinin bu makama gelene 

kadar zorlu bir eğitim ve uzun süreli aşamalardan geçmesi gerekmektedir. 

Arapça, mantık, belagat, İslami bilimler ve Caferi fıkhı öğrenilmelidir. 

Kabiliyetli olduğuna kanaat getirilenler Şii hadis, tefsir ve fıkhını detaylı 

olarak öğrenmektedirler. Bu eğitimle birlikte Kur’an ve sünnetten hüküm 

çıkarma düzeyine ulaşanlar ‘müctehid’ makamına yükselmektedirler. 

Sözü edilen aşamaların başarıyla geçilmesi halinde taraftar toplamaları ve 

talebe durumlarına göre sırayla önce ‘Huccet-ül İslam’, sonra ‘Ayetullah’ ve 

nihayet ‘Büyük Ayetullah’ (Ayetullah el-Uzma) sıfatlarını hak etmektedirler. 

(Fığlalı, 2007: 215)  

Sünnilikten farklı olarak hiyerarşik yapıda bir tür ruhban sınıfına 

sahip olan Şiilikte, en alt rütbe olan Molla’lıktan (Melle) içtihad etme hak 

ve yetkisine sahip olunan Müctehidliğe geçiş yaklaşık yirmi yıllık bir dini 

eğitimi gerektirmekte, İran’da sayıları 20.000 dolayında olduğu varsayılan 

Molla ve 1000 kadar Ayetullah bulunmaktadır.
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Toplam Şii nüfusun, dünya genelinde Müslüman demografi k 

yapının yaklaşık %10-15’ini oluşturduğu varsayılmaktadır (Congressional 

Research Report, 2006) ki bu da bir milyar üç yüz milyon nüfusluk 

Müslüman demografi nin yüz otuz/yüz doksanbeş milyon kadarını 

oluşturdukları anlamına gelmektedir (Keskin, 2007: 95).9 Dünya üzerindeki 

Şii dağılımı da Congressional Research Service’ in 24.01.2006 raporuna 

göre aşağıdaki gibidir:  

   (Tahmini Demografi k Dağılım)

Şii demografi nin İslam Dünyası’nda sahip olduğu %10 – 15’lik 

oran ilk bakışta azınlığı ifade etmesi nedeniyle dezavantaj gibi görünse 

de; İran’a sağlayabileceği temel jeopolitik avantaj, İslam coğrafyasının 

hemen her yerine dağılmış olmasıdır. Özellikle Orta Doğu’da, “Şii Uyanışı” 

olarak adlandırılan sürecin, Körfez ülkeleri yönetimleri üzerinde yarattığı 

ve İran’ın artan askeri ve siyasi gücüne bağlı panik havasının, söz 

9 Bu veriye göre İran dışında çeşitli ülkelerde yaşayan Şii nüfus elli - yüz onbeş milyon dolayında 
varsayılmaktadır. Şii nüfusun ağırlıklı olduğu ülkeler İran, Azerbaycan, Lübnan, Irak, Bahreyn’dir.
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konusu nedenden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira Şii Uyanışı olarak 

adlandırılan süreç, jeopolitik ve sosyo–politik bölgesel dinamiklere dayalı 

hızlı bir domino efekti yaratabilecek bir etmen olarak değerlendirilmekte, 

İran’ın başarı ile kullandığı vekil unsurlar ise (örneğin Hizbullah) anılan 

endişeleri çoğaltmaktadır.

Bu nedenle İran’ın özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki Şii 

demografi yi dış politik bir avantaj, müdahale zemin ve enstrümanı olarak 

algılama ve değerlendirmesi ulusal çıkar ve güvenlik kaygıları bağlamında 

kaçınılmaz görünmektedir. Özellikle 2003 Irak müdahalesi sonrasında ve 

günümüz Suriye’sinde yaşanan çatışmalar, “Arap” etnisite temelindeki 

kimlik ve aidiyet tanımlamalarının yerini mezhepsel ayrılıklara bırakabildiğini 

gösteren geçişken bir dönemi işaret etmektedir. Bu bağlamda “Şii” kimliği, 

giderek politik bir olgu ve birçok ülkede; statükoya karşı direnişin sembolü 

haline gelebilmektedir. Bu duruma; İran Devrim Muhafızları ve bağlı elit 

Kudüs Gücü’nün ülke toprakları dışında paramiliter aktivite örgütleme ve 

uygulama hususunda başarılı örnekleri bilinen performansı da eklenince; 

tehdidin kaynağı salt retorik bir alana sıkışmamakta; aktüel bir gerçekliğe 

dönüşmektedir.

Çalışmamızın bu bölümünde İran’ın tarihsel dinamikleri üzerinde 

durulacak ve kültürel, antropolojik, sosyolojik tortularının günümüze 

yansımaları incelenmeye çalışılacaktır.

Etnik aidiyet ve etnik kimliklerin belirleyiciliği yerine mezhebi 

mensubiyet ve aidiyeti önceleyen böylelikle ülke nüfusunun % 90’ının 

mensup olduğu Şiiliği ortak bir üst kimliğe dönüştüren İran, böylelikle 

yalnızca etnik farklılıkları baskılamakla kalmamakta aynı zamanda bölge 

ülkelerinde yaşayan Şii nüfusa bir anlamda kendisine yönelik çevreleme 

politikasına (containment policy) karşı bir koz kimliği de yüklemektedir.

Lübnan ve son olarak Suriye ve Irak’ta vekil Şii unsurlar 

üzerinden ciddi bir etki güç ve alanına kavuşmuş görünen İran’ın bölgedeki 

Şii demografi yi domine etmesi başta Suudi Arabistan olmak üzere kimi 

ülkeleri rahatsız etmenin yanı sıra endişelendiriyor olsa da soruna salt 

Tahran penceresinden bakıldığında İran’ın öznel ulusal güvenlik ve 

çıkarları bağlamında kendi açısından doğru ve tutarlı bir strateji izlediğini 
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söylemek yanlış olmayacaktır.  

Kaldı ki İran’da aynı dili konuşanlar aynı etnik grubun üyeleri 

olarak sınıfl andırırlar. Fars Şovenizmi ya da Pan-İranist teoriye göre 

İran’da yaşayan herkes Fars asıllıdır. Zamanla nüfusun bir bölümü kimi 

etkileşimlerle Türkleşmiş, (Azeriler), Araplaşmış ve Kürtleşmişlerdir. 

Avrupa’daki milliyetçilik akımlarından etkilenen Rıza Şah Pehlevi 

döneminde yaratılmak istenilen ulus devletin resmi ideolojisi gereğince bir 

dönem Farsça dışındaki diller yasaklanarak bir tür asimilasyon politikası 

izlenmiş, Şiiliğin ortak ve paydaş bir üst kimlik oluşu bir anlamda bu 

uygulamaları kolaylaştırmıştır.  

Kardeşlik ve eşitlik ilkelerini bir slogan olarak kullanan İran 

İslam Devrimi ise sözü edilen uygulamaları yumuşatarak dil konusunu 

Anayasasında belirli esaslara bağlamıştır.

İran Anayasasının 15.nci maddesine göre “İran milletinin resmi 

ve ortak dili Farsçadır. Resmi yazışmalar, metinler, senetler ve okullarda 

okutulan ders kitaplarının bu dilde olması gerekir. Ancak basında, toplu 

iletişim araçlarında yerel ve etnik dillerin kullanılması ve okullarda 

Farsçanın yanında yerel edebiyatın okutulması serbesttir.” 

İran’da Farslardan sonra ikinci büyük topluluk olan Azerilerin de 

Şii olmasının, etnik farklılıklarına karşın sahip oldukları Şia aidiyetindeki 

güçlü birliktelikleri ve biat kültürü, İran’da etnik bir sorunun minör arızalar 

dışında sistemi sarsacak ya da yıkacak ölçülerde ortaya çıkışını örnekleri 

bilinen tüm deneme ve kurgulamalara karşın engellemiş bulunmaktadır. 

İRAN’ IN TARİHSEL SÜRECİ

Tarihsel perspektiften yoksun analizler ile İran incelendiğinde  

Lübnan Hizbullahı ile Hamas’a verilen paramiliter destek ya da Taliban ve 

IŞİD’le mücadeleden Afganistan’da Şii Hazara Toplumu’na ve Yemen’de 

Husilere duyulan politik ilgiye kadar birçok açık ve örtülü faaliyet; Tahran’ın 

revizyonist tutumu ile açıklanabilir. Oysa İran’ın bugün gerçekleştirdiği 

hemen tüm örtülü operasyon, güç projeksiyonu ve vekaleten savaş sahası; 

İran tarihinin bizatihi kendisine sahne olan coğrafyadır. 

Başka bir anlatımla, günümüz İran jeopolitik etki ekseni ile “İran 
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Tarihi” olarak adlandırılan olgu bir bütünün ayrılmaz parçalarıdırlar. Çünkü 

İran Tarihi olarak adlandırılan dönemin zamansal ve fi ziksel sınırları 

günümüz İran’ının “yaşam alanını” (lebensraum)  oluşturmaktadır.    

“İran Tarihi”; batıda Fırat Nehri, doğuda İndus ve Seyhun Nehri, 

kuzeyde Kafkasya, Hazar Denizi ve Aral Gölü, güneyde ise Basra Körfezi 

ve Umman Denizi arasında kalan bölgede yaşanan olayları kapsamaktadır 

(Encyclopaedia Iranica). Bu bölge günümüzde İran, Azerbaycan, 

Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkiye’nin doğusu, 

Irak ve Pakistan’ın bazı bölgeleriyle sınırlanmıştır. Hâkimiyeti zaman 

içinde inişler ve çıkışlarla ancak bu coğrafya içinde gerçekleşmiş olan İran 

Tarihi altı temel dönemde incelenebilir:

• Erken Dönem (M.Ö. 3200; M.Ö. 625)

• İslamiyet Öncesi Dönem (M.Ö. 625; M.S. 651)

• Ortaçağ’ da İran (651; 1501)

• Erken Modern Dönem (1501; 1925)

• Geç Modern Dönem (1921; 1979)

• İran İslam Cumhuriyeti (1979- ...)

ERKEN DÖNEM

İran Platosu’nda bulunan birçok kalıntı, bu bölgede İranlı 

kabilelerin göçlerinden önce de bazı medeniyetler olduğuna ilişkin kanıtlar 

barındırmaktadır. Ancak ilk önemli İran medeniyeti Mezopotamya’nın 

doğusunda yaklaşık M.Ö. 3000’lerde ortaya çıkan Elamlılar olmuştur (Iran 

Daily,Panorama;03.03.2007). M.Ö. 9 ve 10. yy.’larda günümüz İranlıların 

atası olan Aryan kabileleri, bugünkü Ukrayna’nın doğusu ve Rusya’nın 

güneyinden İran Platosu’na gelmişlerdir. Yapılan araştırmalar Milattan 

önceki bu son milenyumda bölgede bulunan Medler, Persler, Bakrialılar 

ve Partlar’ın, demografi k yapının büyük bölümünü oluşturduğunu 

göstermektedir.
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İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM

Bölgede M.Ö. 646’da Asurlular’ın Elam egemenliğine son 

vermesiyle yaklaşık otuz yıl sürecek Asur dominasyonu başlamıştır. 

M.Ö. 612’ de ise Medler Asurlulara üstünlük sağlayarak hâkimiyetlerini 

pekiştirmişler, M.Ö. 550’lere gelindiğinde ilk bilinen insan hakları 

bildirgesinin sahibi olan Büyük Sirus önderliğinde Ahamenişler; Medler 

ve Persler’ den oluşan bir imparatorluk kurarak yaklaşık üç asır boyunca 

bölgeye hükmetmişlerdir. 

Özellikle Büyük Sirus döneminde Lidya ve Babil’in işgali ile Mısır’da 

elde edilen kazanımlar, anılan imparatorluğu İran Tarihi’nde önemli bir 

yere taşımıştır. M.Ö. 5. yy.’ da Büyük Darius’un krallığıyla birlikte Pers 

İmparatorluğu tarihin en büyük imparatorluklarından biri olmuştur. Darius 

döneminde askeri ve ticari amaçlarla biri Suşa’dan Mezapotamya’ya, 

diğeri Babil’den Hindistan’a uzanan ‘Şahi’ adı verilen iki büyük yol yapılmış, 

‘Satrap’lar10 birbirlerine bağlanmıştır11. 

Bu yüzyıl içinde Yunanlılar’ la yapılan iki büyük savaş sonucunda 

alınan yenilgiler ve M.Ö. 4.yy.’ da Mısır’da yaşanan başarısızlıklar, Pers 

İmparatorluğu’nun çöküş dönemine girmesine neden olmuştur. 

M.Ö. 331 yılında Büyük İskender’ in Gaugamela’da Persler’i 

yenilgiye uğratması sonucu İran coğrafyasında Helenistik dönem 

başlamıştır. İskender’in ölümü üzerine komutanları arasında paylaşılan 

topraklardan bazıları M.Ö. 3. yy.’ da Partlılar tarafından bir araya getirilerek 

yeniden İran kökenli bir topluluğun eline geçmiştir. Part İmparatorluğu’nun 

hükmü beş yüz yıl boyunca sürmüş, M.S. 224’te tebaalarından bir grup 

olan Sasaniler tarafından sonlandırılmıştır. 

 Sasani hâkimiyeti, İran uygarlığı için çok önemli ilerlemelerin 

kaydedildiği geç antik dönemi kapsayan bir süreçte gerçekleştirmiştir. 

Bu dönemde komşuları Romalılar ve Bizanslılar’ la büyük ve uzun 

süreli mücadelelere girilmiş, bu mücadelelerin temelini Mezopotamya, 

Ermenistan ve Levant (günümüzde Lübnan) üzerinde söz sahibi olabilmek 

10 Darius’ un imparatorluğunu yaklaşık 20 parçaya bölerek başına güçlü yöneticiler atadığı küçük 
devletlere verilen ad.

11  www.iran.ir
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oluşturmuştur. Ne var ki savaş yorgunu imparatorluk, güneyinde yükselen 

İslam güçlerinin 630’lu yıllarda başlayan akınlarına çok dayanamamış 

ve 651 yılında yıkılmıştır. Bölge ise, 632 yılında El- Kadisiye Savaşı’nda 

İslam güçlerinin zaferi üzerine İslam’ın yayılmasına elverişli hale gelmiş, 

böylelikle İran’ın günümüzde de süregelen İslam’la olan birlikteliği 

başlamıştır.

ORTAÇAĞ’ DA İRAN

İslam kökenli işgaller İran’da temel bir geleneği kırmıştır: (İran 

kültürünün temeli ve o dönemde bölgenin yaygın dini olan Zerdüştlük)12. 

Ancak İran coğrafyasında da hüküm süren Emeviler İran uygarlığından 

etkilenmişler, bu bağlamda süreç İran (Fars) kültürünün tümden çöküşüne 

değil; aksine, gerek idarî, gerek malî konularda İran kültürünün Arap 

kültürü ile kaynaşarak ortak bir kültüre dönüşmesine neden olmuştur. 

Ne var ki Emeviler döneminde hakim paradigma olduğu bilinen 

Arap milliyetçiliği, İran halkında hoşnutsuzluğa neden olmuştur. Çünkü 

İranlılar da, Müslüman olduğu halde Arap olmayan diğer toplumlar gibi 

Emeviler tarafından ‘Mavali’ olarak tanımlanmış ve ikinci sınıf insanlar 

olarak görülmüştür. Buna ek olarak Emeviler zamanında var olan ‘Şii’ 

karşıtlığı da İran’da bazı gruplar üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır.

743 yılında Emevi halifesi Abdülmelik’in ölmesiyle birlikte İran 

coğrafyası da, tıpkı tüm Müslüman coğrafyası gibi, bir iç savaş dönemine 

girmiştir. 747 yılında, azad edilmiş Pers bir köle olan Ebu Müslim Horasani 

önderliğinde Emeviler’e karşı başlatılan isyan giderek yayılmış, 749 

yılında Kufe’de askerler tarafından halife ilan edilmiş mezhep lideri Ebul 

Abbas’ın 750 yılında yıkılan Emevi Hanedanlığı’nın yerine geçmesiyle 

Abbasi hükümranlığı başlamıştır (Lewis, Ortadoğu; 2007, 96). Abbasiler’in 

gerçekleştirdiği ilk değişiklik, başkenti Şam’dan Irak sınırları içerisine 

taşımak olmuştur, ki bu bölge yıllarca Pers kültürü ve tarihinden fi ilen 

12 Yaklaşık 3.500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran’da kurulmuştur. MÖ 600 ve MS 650 yılları arasında 
Pers İmparatorluğu’nun resmi dini olmuştur. İranlıların Müslümanlıktan önceki dini olarak bilinme-
ktedir. Zerdüştçülük, tek tanrı olan Ahura Mazda inanışını öğretmektedir; en önemli özelliği, en 
eski tek tanrılı din olarak kabul edilmesidir. Günümüzde Zerdüştçülüğe dünya çapında inananların 
sayısının 250,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Zerdüştiler Batılı kültürlerde sanıldığı gibi 
ateşe tapmazlar. Zerdüştiler dünyada bulunan elementlerin saf olduğuna ve ateşin Tanrının ışığı 
veya irfanı olduğuna inanırlar.
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etkilenmiştir. 

Abbasiler dönemi, İslam’ın İran kültüründen esinlenme açısından 

zirve yaptığı dönemlerden biri olmuştur. Gerek başkent değişikliği, gerekse 

Arap aristokrasisinin yerini alan Pers bürokrasisi buna neden olmuştur. 

Zamanla Abbasi halifesinin gücü ve etkisinin azalmasıyla İran coğrafyası 

diye tanımlanan bölgede hâkim birçok farklı güç merkezinin belirdiği 

görülmüştür.

9.yy’dan itibaren Tahiriler Horasan’da, Saffariler Sistan’da, 

Samaniler ise Buhara’da etkili hale gelmişlerdir. Bu dönem İran’ın 

yeniden bağımsız olma yönünde hareketlenmelerin başladığı bir sürece 

eşlik etmiştir. Her ne kadar Abbasiler ismen varlıklarını 1258’de Moğol 

işgaline kadar devam ettirmiş olsalar da bölge çoğunlukla Selçuklular 

ve Gazneliler’in etkisi altında kalmıştır. Bu dönemde İranlı bürokratlar, 

bölgede hüküm süren devletler içinde önemli görevler almışlar, Sasani 

metinleri bu ülkelerde Arapçaya çevrilmiş, Sasani saray protokolü ve idari 

yapılanması adapte edilmiştir (Lewis, Ortadoğu; 2007, 100-101). 

Kitlelerin mensup olduğu mezhepler açısından bakılacak olursa, 

dönemin İran’ı bugünün aksine % 90’lara varan oranlarda Sünni’dir13. 

Bu olgu, ‘Erken Modern Dönem’ içinde incelenecek Safeviler’e kadar 

sürecektir. Ancak Safeviler’in iktidara gelişiyle İran coğrafyasında Şiiliğin 

ana mezhep olarak yükselişi görülecektir. Safevilere kadar olan dönemde 

İran coğrafyası, salt bir gücün mutlak egemenliği içinde kalmış olmak 

yerine; siyasi açıdan istikrarsız bir dönem geçirmiş olarak kabul edilebilir. 

Bölge üzerindeki hakimiyet çoğunlukla Moğol ve Türk kökenli devletlerin 

elinde olmuş; Timur, Karakoyunlular ve Akkoyunlular da bu dönemde 

hüküm sürmüşlerdir.

MODERN DÖNEM

Safevi Hanedanlığı birçok tarihçinin perspektifi nden İran’ın 

modern devlete geçiş sürecinde ilk adım olarak görülmektedir. Safevi 

hanedanı üyelerinden birinin İran’ın kuzeybatısında Türkçe konuşulan 

13 Ayetullah Murtada Mutahhari
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bölgesi Azerbaycan’da kurduğu Safevi tarikatı yayılarak Anadolu ve Suriye’ 

ye kadar uzanmış, tarikat şeyhleri önderliğinde Kafkas hıristiyanlarına 

karşı seferler düzenlenmiştir. 

Bu dönemde, hem İran coğrafyasının bugününe temel olacak 

inanç esaslarından ‘Alevilik’ ve 17. yy.’dan itibaren de ‘Şiilik’ in yaygınlaşması 

gerçekleşmiş, hem de modern ulus-devlete giden yolun temelleri atılmaya 

başlanmıştır. Şah İsmail tarafından kurulan ve 1587-1629 yılları arasında 

tahtta bulunan Şah Abbas zamanında en güçlü dönemini yaşayan Türk 

kökenli bu hanedanlık, ironik bir biçimde komşusu olan bir diğer Türk 

imparatorluğu Osmanlılarla da mücadele içerisine girmiştir (Önder, 2005: 

113). Özellikle Anadolu’daki Alevileri kışkırtma olasılığı, Osmanlılarca 

bir tehdit olarak görülmüş, Yavuz Sultan Selim zamanında bu nedenle 

İran’la birçok kez karşı karşıya gelinmiştir; ki bunlardan en bilineni önceki 

bölümlerde değinildiği üzere Osmanlı zaferiyle sonuçlanan Çaldıran 

Savaşı’ dır. 

Günümüz İran’ının batı komşusu olan Osmanlılar ve devamında 

da Türkiye ile sınırları temel olarak 1639 yılında Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla 

belirlenmiş, sınırın tam olarak çizilmesi ise ‘Geç Modern Dönem’ de ele 

alınacak Rıza Şah döneminde 1937 yılında gerçekleşmiştir (Oran [ed]; 

2001,363). 

Safeviler döneminde özellikle Afganistan’da yaşanan mücadele, 

bölgeye ilişkin günümüz dinamiklerinin yeni olmadığını göstermesi 

bakımından önem arz etmektedir. 18. yy. başında Kandahar’da çıkan 

isyanda Safevi Ordusu başarısızlığa uğramış ve Afganlar, Safevi 

Hanedanlığı’nı Isfahan’a kadar ilerleyerek yıkmışlardır. 1735’te Nadir Şah 

İran’ın kontrolünü ele geçirerek Afganları püskürtmüş ve Afşar Hanedanlığı 

tahta çıkmıştır. Uzun zaman hüküm süremeyen Afşarlar’ ı, 1794 yılına 

kadar yaklaşık 40 yıl tahtta kalan Zend Hanedanlığı izlemiştir.

Kaçar Hanedanlığı boyunca (1794-1925) başkent olarak 

günümüzde de bu konumunu sürdüren Tahran kullanılmıştır. Bu dönemde 

Kaçarlar, Rus- İran Savaşları nedeniyle Rusya ve İngiltere ile imzaladığı 

Gülistan ve Türkmençay Antlaşmaları sonucu ülke topraklarının yarısına 

yakınını kaybetmiştir. Bu dönemin İran’ına, Büyük Britanya ve Rusya’nın 
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emelleri arasında sıkışarak varlığını sürdürmeye çalışan bir ülke olarak 

bakılabilir.  19 ve 20. yy.’ larda İran, anayasal tartışmaların yaşandığı yeni 

bir döneme adım atmıştır. Kaçar Hanedanlığı her ne kadar uzun süre 

direnmiş olsa da 1906 yılında, Hanedanlık’ın egemenliğini sürdürdüğü 

meşruti monarşiye dayanan bir dönem başlamış ve ilk meclis açılmıştır. 

1908 yılında Büyük Britanya tarafından Kuzistan bölgesinde 

bulunan petrol, anılan ülkenin bölgeye olan ilgisini arttırmış,  İran’ın kaderi 

Rusya- İngiltere arasında 1907 yılında imzalanan ve ‘Büyük Oyun’ olarak 

da adlandırılan antlaşmaya bırakılmıştır. 1.Dünya Savaşı sırasında İran 

her ne kadar tarafsız kalmış olsa da, Rusya ve Büyük Britanya tarafından 

işgal edilmiştir. Bu dönemde İran’ın bütünüyle yabancı devletlerin 

egemenliğine girdiğini söylemek yanlış olacaktır çünkü her ne kadar ülke 

işgal altında olsa da Ahmed Şah, Tahran’daki sarayında hükümranlığını 

sürdürmektedir. 1.Dünya Savaşı sonrası İtilaf devletlerince işgal edilen 

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da da Sultan Vahdettin’in 

Yıldız Sarayı’nda Padişah ve Halife sıfatlarını taşımayı sürdürerek 

ikameti ve tartışmalı da olsa bir hükümetin varlığı komşu bu iki ülkenin 

yakın tarihlerinde paylaştıkları ilginç bir nokta olmalıdır. İran’la Osmanlılar 

arasındaki bir başka benzerlik ise her iki ülkenin iki yıl ara ile meşruti 

monarşiye geçmiş olmalarıdır. (İran, 1906-1911, Osmanlı 2nci Meşrutiyet 

1908-1922) Rusların iç dinamikleri gereği (1917 Ekim Devrimi) imzaladıkları 

Brest-Litovsk Antlaşması sonucu savaştan çekilmesi üzerine İngilizler 

İran’ı himaye altına almış; ancak bu himaye başarısız olmuş ve uzun 

sürmemiştir. Anayasal hareketlerden dolayı gücü giderek azalan Kaçar 

Hanedanlığı, aktif olarak bu akımın içinde bulunan ve darbeler döneminde 

güç kazanan köylü bir Fars ailenin çocuğu olan ve Kazak Tugayı’nda 

subaylık yapmış bulunan Rıza Han tarafından 1925’te sonlandırılmıştır 

(Oran [ed],2001). 

Rıza Han, önce meclis ve İran yönetimi üzerinde etkili olmuş, 

1921 yılında İran Şahını genç sivil reformcu Seyyid Ziya Tabatabai’yi 

başbakan olarak atamaya zorlamış, kendisi de ordu komutanlığını 

üstlenmiştir. 1923’ te başbakanlık görevini de üstlenen Rıza Han, 1925’ 

te kral olarak Şah unvanını almış ve Rıza Şah Pehlevi olarak anılmaya 

başlanmıştır.
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GEÇ MODERN DÖNEM

Rıza Şah Pehlevi 1925-1941 yılları arasında iktidarda kalmıştır. 

Bu süreç içerisinde milliyetçi, anti-komünist, reformist ve seküler bir 

yönetim tarzı belirlemiştir. Kurduğu hanedana koyduğu ‘Pehlevi’ adı eski 

Pers kabilelerinden birinin adıdır. Bu durum Şah’ın milliyetçi tutumunun 

en açık göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Rıza Şah Pehlevi 

iktidarda kaldığı süre içerisinde batı komşusu Mustafa Kemal liderliğindeki 

Türkiye ile yalnızca iyi ilişkiler kurmaya çalışmakla kalmamış, Kemalist 

Türkiye’yi ulus devlet inşasında ülkesi için bir model olarak da görmüştür. 

Bu bağlamda Şah ilk yurtdışı gezisini 1934’te Türkiye’ye gerçekleştirmiş, 

yine aynı yıl içinde Milletler Cemiyeti Konseyi adaylığından Türkiye lehine 

çekilmiş, Atatürk’ün ölümü üzerine Saray’da bir ay yas ilan edilmiştir (Oran 

[ed], 2001: 357-359). 

Rıza Şah döneminde Türkiye ile İran arasında 1926’da 

”Dostluk-Güvenlik Antlaşması” ve 1937 yılında bölge ülkelerinden Irak 

ve Afganistan’ın da katılımıyla bir tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması 

olan ‘Sadabad Paktı’ imzalanmıştır (Oran [ed], 2001: 360-368). Şah’ın II. 

Dünya Savaşı ortasında devrilmesiyle oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevi 

tahta çıkmıştır14. 

 II. Dünya Savaşı, tıpkı birincisinde olduğu gibi İran’ın Rus (SSCB) 

ve İngilizlerce işgaline sahne olmuştur. Müttefi klerin, Rıza Şah’ın Alman 

yanlısı olduğuna ilişkin söylem ve inançları, savaşın kaderi açısından 

yaşamsal bir önem arz eden petrolü koruma amacıyla İran’ın bir kez 

daha işgale uğramasına neden olmuştur. Şah tahttan indirilerek Güney 

Afrika’ya sürgüne gönderilmiş, yerine ise İngiliz yanlısı olarak bilinen oğlu 

Muhammed Rıza Şah Pehlevi getirilmiştir. 1943 yılında gerçekleşen Tahran 

Konferansı’nda müttefi k ülkeler savaş sonrası için İran’ın bağımsızlığını 

Tahran Deklarasyonu ile güvence altına almışlarsa da; bu antlaşmaya 

rağmen Sovyetler, İran’ın kuzeybatısından çıkmak bir yana,  bölgede 

sosyalist kimlikli iki özerk cumhuriyet kurdurarak etkinliğini pekiştirmiştir. 

Sovyetler Birliği İran’dan 1946 yılında petrol yatakları işletmesine dair 

imtiyazlar elde ederek işgali sonlandırmış ancak ABD’nin İran yanlısı açık 

tutumu üzerine bu imtiyazlar yürürlük kazanmamıştır.

14 www.iran.ir
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Muhammed Rıza Şah Pehlevi dönemi İran’ın batıya en açık 

dönemlerinden biri olmuştur. Bu dönemde özellikle ABD ile yakınlaşan 

İran, bölge liderliğinde Türkiye ile günümüzde de süregelen ancak açıkça 

seslendirilmesinden kaçınılan güçlü bir rekabet içine girmiştir. Bu dönemde 

İran’da pek çok iktidar değişimi de meydana gelmiş, 1951’e kadar olan 

dönemde  6 başbakan değişmiş ve bu tarihte (1951) Başbakanlık makamına 

gelen Musaddık’ın, komünist Tudeh Partisi ve Şii ulemanın da desteğini 

alarak İran petrolünü millileştirmesi ciddi bir krize neden olmuştur. 

Başarısız bir kaç darbe denemesi ardından 1953 yılında CIA 

tarafından MI6 destekli kurgulanan  “Ajax Operasyonu” ile Şah yanlısı emekli 

General Fazlullah Zahidi, Musaddık’ı devirerek yönetime el koymuştur. Bu 

dönemden başlayarak İran, 1979 İslam Devrimi’ne kadar Şah’ın mutlak 

kontrolünde kalmıştır. 1955 yılında Bağdat Paktı ve sonrasında devamı 

niteliğindeki CENTO’ya imza atarak Batı dünyasıyla yakınlaştığını gösteren 

İran, 1962’de Şah’ın ekonomik, sosyal ve idari alanlardaki reformlarına 

sahne olmuş, bunların en tartışılanını ‘Ak Devrim’ olarak da adlandırılan 

toprak reformu oluşturmuştur. ‘Ak Devrim’ le Şii ulemanın (ruhban sınıfının) 

mülkiyetinde olan vakıf (Bonyad) mallarına el konulması, ekonomik alanda 

“Çarşı / Bazara” adı verilen orta ve küçük ölçekli esnaf-tüccarın etkisini 

azaltmak amacıyla yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi genel 

olarak reformların başarısızlığına ve izlenen batılı politikalar, halk ve Şii 

ulemanın muhalefetlerini arttırmalarına neden olmuştur. 1963 Haziran’ında 

Büyük Ayetullah Humeyni’nin önderliğinde birçok ayaklanma meydana 

gelmiş, Humeyni, Şah’ı hedef alan özellikle sonunun babasından farklı 

olmayacağına ilişkin açıklamalarından dolayı idam cezasına çarptırılmış 

ancak ulemanın direnişi üzerine infaz edilmek yerine 18 ay boyunca tutuklu 

kalmış, daha sonra önce Türkiye, (Bursa) Irak (Bağdat) ve en nihayetinde 

Fransa’ ya (Paris) sürgüne gönderilmiştir. 

Ayetullah Humeyni’nin idam edilmesini engellemek için Tebriz’li 

Azeri Ayetullah Şeriatmedari’nin beraberinde dört yüz müctehidle Tahran’a 

gelerek Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin “dine küfür içinde olduğu” 

na ilişkin içtihad edeceğini açıklaması üzerine Humeyni’nin sürgüne 

gönderilmiş olması bir anlamda 1979 İslam Devrimine uzanan yolun 

başlangıcı olarak kabul edilebilir.
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Mutlak otoritesi ve ordunun sadakatine karşın İran Şahı’nın Şii 

ulema karşısında direnemeyerek geri adım atmış olması İran’da mevcut 

güç dengelerinde ruhban sınıfının yadsınmaz bir aktör olduğunu kanıtlamış 

ve din olgusunun (Şia inancı) İran halkı üzerindeki etki gücünü ortaya 

çıkarmıştır.

Nitekim aradan geçen çok da uzun olmayan yıllar bu gerçekliğin 

İslam Devrimi ile sonuçlanmasına neden olacak ve İran’da, toplum 

bilimcilerce 1917 Ekim Devriminden sonra dünyayı en fazla etkileyen 

ikinci olay olarak tanımlanan yeni bir dönem başlayacaktır.    

Ekonomik açıdan hedefl enen kalkınmanın gerçekleşmemesi ve 

halkın refah seviyesinin düşüklüğü, iç politikada Şah’a yönelen tepkileri 

her geçen gün daha da arttırmıştır. Dış politikada ise 1970’lerde yükselen 

petrol fi yatlarıyla artan gelirler İran ordusunun modernizasyonunun fi nanse 

edilmesini sağlayarak, İran’ın bölgede, özellikle de Basra Körfezi’nde, 

ABD’nin de desteklediği bir güç olarak sivrilmesine neden olmuştur. Bu 

dönemde imzalanan uluslararası antlaşmalar, İran’ın bölgede başat güç 

olarak belirdiğini ve komşularıyla ilişkilerini göreceli olarak düzelttiğini 

ortaya koymaktadır (Oran [ed], 2001:802-803).

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

İslam Devrimi’ne giden gelişmelerin tohumları 1978’de büyük halk 

gösterileri ile atılmıştır. Grevler ve gösteriler giderek yoğunlaşıp ekonomiyi 

felç edince Şah çareyi Ocak 1979’ da ülkeyi terk etmekte bulmuştur. 1 

Şubat 1979 günü sürgünde bulunduğu Paris’ten Tahran’a gelen Büyük 

Ayetullah Humeyni sadece siyasi değil dini bir lider olarak da (imam) 

kabul edilmiştir. Şah yanlıları ile devrimciler arasındaki mücadele çok 

uzun sürmemiş ve 11 Şubat’ta devrim taraftarları mücadelelerini zaferle 

noktalamışlardır. 1 Nisan’ da ise İran İslam Cumhuriyeti ilan edilmiş; 

böylece Pehlevi Hanedanlığı da tarihe İran adına son monarşi olarak 

geçmiştir. Aralık 1979’ da Humeyni ülkenin dini lideri olarak seçilmiş ve 

İran’da yeni bir dönem başlamıştır. 

Devrimin içsel dinamiklerine bakıldığında neden olarak ekonomik 

geri kalmışlık, batılı reformlara ulemadan gelen tepkiler, Çarşı / Bazara’nın 

monarşi karşıtlığı ile otokrasiye ortak karşı duruş gösterilebilir.    
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Ekonomik olarak her ne kadar 1970’lerde yükselen petrol fi yatlarıyla 

birlikte petrol gelirlerinin artması İran için önemli bir şans oluşturmuş olsa da, 

refahın geniş halk kitlelerine yansıtılamaması, zengin-fakir arasında gelir 

uçurumunun giderek derinleşmesi ve petrol gelirlerinin azımsanmayacak 

bir bölümünün askeri modernleşme ve başarısız reformlara gitmesi 

(Örneğin Ak Devrim) Şah’a karşı tepkilere neden olmuş, bu tepkilerin 

sonucu olan büyük grevler ise ekonomiyi kısır bir döngüye sokmuştur. 

Humeyni’nin oynadığı en önemli rol ise muhalefeti birleştirmesi, 

tek karşıt cephe oluşturarak eleştirileri ustalıkla Şah’a yönlendirmesi 

olmuştur. Devrimden sonra Humeyni yandaşları dışındaki fraksiyonlar 

devrime destek vermiş olsalar da başta Tudeh Partisi olmak üzere 

tasfi ye edilmişlerdir. Dini kanatta ise İslami cumhuriyete karşı olan, 

mehdi gelmeden İslami bir idari yapının kurulamayacağına dair endişeler 

taşıyan İslami gruplar Humeyni’nin fetvalarıyla (içtihad) etkisizleştirilmiş, 

sol örgütlen-meler ve siyasi haklar isteyen gruplar ise beklediklerini 

bulamamışlardır. 

Bahaîlerin tutuklanması, komünist Tudeh Partisi’nin kapatılması 

yukarıda belirtilenlere örnek teşkil etmektedir. Ağustos 1979’ da İslami 

Cumhuriyet Partisi içindeki din adamlarınca kurulan ‘Devrim Muhafızları’ 

bu geçiş döneminde aktif rol oynamış, anılan parti üyesi din adamları da 

mecliste çoğunluğu elde ederek halkın %99 onayıyla İslami Anayasa’nın 

kabulü ve Humeyni’nin başa geçmesinde etkin olmuşlardır. 

Devrimden sonra, devrimin sürekliliği bakımından iki etmenin 

kilit role sahip olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi İran -Irak savaşı; 

diğeri ise batılı güçler karşısında İran’ın kendisini yeniden  konumlandırma 

yöntemidir. 

İran ve Irak arasında Şah döneminden başlayarak süregelen 

sınır çatışmaları, İran İslam Devrimi’nden sonra Şii lider Humeyni’nin başa 

gelmesi ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Artık sadece I. Dünya Savaşı’ndan 

miras kalan sınır uyuşmazlığı değil, aynı zamanda İslam Devrimi’nin 

Irak’taki Şii çoğunluğu kışkırtabileceğine dair çekinceler, İran’ın ağırlığını 

iç siyasete vermesi ve devrim dinamikleri nedeniyle ABD desteğinden 

yoksun kalması (örneğin Amerikan Büyükelçiliği işgali) Irak Devlet Başkanı 
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Saddam’ı Arap toprakları sayılan Huzistan’a saldırmaya teşvik etmiş ya 

da teşvik ettirilmiştir. 

Irak’ın İran’a saldırmasının arka planında Batılı dominant 

aktörlerin İslam Devrimi ile yeniden biçimlenen ve Batı karşıtlığında 

konumlanan İran’ın bölgesel dengeleri etkileyebilecek bir güce 

ulaşmasının engellenmesi amacının bulunduğu bir ayrı gerçeklik olarak 

not edilmelidir.

1980 - 1988 yılları arasında süren savaş, her iki taraftan yaklaşık 

bir milyon kişinin hayatına mal olmuş; sonuçta Irak’ın silah, İran’ın ise insan 

gücünün dengelediği savaşın mutlak bir galibi çıkmamıştır. Buna rağmen, 

beklentiler ve umulanın tam aksine savaş İran açısından birleştirici bir 

rol oynamış; devrim, savaş boyunca yerleşiklik ve sonrasında süreklilik 

kazanma fırsatı bulmuştur. Özellikle Güney Azerbaycan’da milliyetçi–

ayrılıkçı hareketlerin; daha geniş kapsamlı ve vatanseverlik (patriotism) 

odaklı Şia inançlı bir Fars milliyetçiliği ile dengelenmesi ve savaş 

dönemi koşullarının yarattığı psiko–politik faktörler ile ülke bütünlüğünün 

sağlanması ve devrimin kalıcılık kazanarak yerleşikliği mümkün olmuştur.  

Bu nedenle askeri anlamda bir yengi ya da yenilgi ile sonuçlanmamakla 

birlikte savaşın İran üzerinde amaçlanan sonuç yerine bütünü ile aksi 

yönde bir gerçekleşmeye neden olarak İslam Devrimi ve dayalı rejimin 

konsolidasyonuna hizmet ettiğinin söylenmesi yanlış olmayacaktır.

Diğer yandan, Humeyni İran’a yeni hedefl er göstererek iç 

dinamiklerin odak noktasını dış politikaya çevirmiştir.  Bunun en somut 

örneği ABD ve İsrail’in yeni düşmanlar olarak algılanması (Büyük Şeytan 

-Küçük Şeytan)  ve bu çerçevede gelişen ABD Büyükelçiliği baskınıdır. 

Baskında 52 ABD görevlisi Humeyni yanlısı öğrenciler tarafından 444 gün 

süre ile rehin alınmış, elçilik görevlilerini kurtarmaya yönelik ABD askeri 

operasyonları da başarısızlığa uğramıştır.

1989’da ‘Velayete Fakih’15 doktrinine göre Şiiler’ in önderi olan 

Humeyni’nin ölmesiyle boşalan ‘rehberlik’e halen liderliği (imam) süregelen 

15 İslami yönetim olarak da bilinen Velayet-e Fakih kavramı, hukukçuların vesayeti (jurists’ guardian-
ship) anlamına gelmektedir.  Dini kuralların toplumsal hayatın işeyişi ile ilgili kuralları belirlediğine 
inanılan Şeriat kurallarına göre yönetilen sistemde, Rehber aynı zamanda yargı organının denet-
leyicisi ve uygulayıcısıdır.
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Ali Hamaney getirilmiştir.

İran bu süreç içerisinde temel insan hakları ve özgürlükler 

konusunda batılı devletlerle olduğu gibi mezhep ayrılıklarından dolayı 

Arap ülkeleri, rejim ihracı çabaları nedeniyle de Türkiye gibi laik ülkelerle 

sorunlar yaşamış ve “şer üçgeni” olarak adlandırılan ülkelerden birisi 

olarak terörizme destek vermekle suçlanmıştır (US Department of State, 

2007). Bu suçlamaların ve devamında İran’ın yalnızlaştırılıp bir tür izole 

edilerek çevrelenmesinin İran’ı güçlü olmaya sevk ettiği ve yükselen Şia 

inancı destekli Fars milliyetçiliğinin belirleyici bir temel dinamik haline 

geldiği söylenebilir.  

Bu noktaya kadar İran’ın günümüzdeki konumunun belirlenme 

ve anlaşılmasına yardımcı olması açısından günümüze ilişkin küçük 

parantezlerle tarihsel arka planının aktarılmasına çalışılmıştır. Bu 

aşamada, günümüz İran’ını oluşturan sosyo–ekonomik ve politik yelpaze 

aktarılacaktır.
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BÖLÜM – 2 –

İRAN İSLAM DEVRİMİ’NE GİDEN YOL VE SONRASI

SOSYO – POLİTİK VE SOSYO – EKONOMİK

BASKI VE ÇIKAR GRUPLARI

Çalışmamızın kaleme alındığı 2015 yılında 36’ncı yaşına ulaşan 

İran İslam Devrimi’nin ömrü, kimi araştırmacıların öngörüleri ve kimi siyasi 

aktörlerin beklentilerinin aksine kısa süreli olmamış, uluslararası ilişkilerin 

Soğuk Savaş ve sonrası dönemde başat gücü ABD’ye karşıt bir rejim 

oluşturmasına16 ve birçok iç siyasi karışıklıklarla mücadele etmesine karşın; 

temel değerlerine bağlı kalarak günümüze kadar sürmüştür. Bu süre içinde 

İran yalnız siyasi rejimi ile değil, dış politikasıyla da farklılaşmış ve Soğuk 

Savaş sonrası konjonktürde etkin bir bölge ülkesi olarak konumlanmıştır. 

Bu çalışmanın perspektifi  ile İran;  Kafkaslar, Orta Doğu, 

Orta Asya ve Avrupa olmak üzere dört farklı stratejik ekseni etkileme 

kabiliyetine sahip jeopolitik konumu, petrol ve doğalgaz rezervleri, 

yönetim şekli İslami cumhuriyet ile mevcut sosyo–politik kutuplaşmanın 

“İslam faktörünü” taşıyabilecek potansiyele sahip bölgesel bir güç olarak 

değerlendirilmektedir.  

İslam Cumhuriyeti tarihi boyunca, 1979’dan günümüze İran’ın iç 

dinamikleri ile dış politika gündem ve yaklaşımı karşılıklı olarak birbirlerini 

doğrudan etkilemişlerdir. Bu nedenle, İran’ın uluslararası sistemdeki 

yeri, Orta Doğu Bölgesi’ndeki rolü, İslami rejimin geleceği ile ilgili analiz 

ve değerlendirmeler yapabilmek için öncelikle İran İslami Rejimini ve 

sonrasında ortaya çıkan siyasi tabloyu irdelemek gerekmektedir. 

1979 yılında Şah’ın devrilmesinin ardından, İslami Cumhuriyetin 

inandırıcılığı ile birlikte halkın devrime olan bağlılığı günümüze kadar 

önemli ölçüde muhafaza edilebilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, 8 yıl süren 

İran - Irak savaşının yıkıcı etkilerine, uluslararası izolasyonlara ve kurucu 

lider Humeyni’nin ölümüne rağmen ayakta kalmayı başarabilmiştir.  İran 

Halkı, İslami rejimle yönetildiği 36 yıl boyunca siyasi kültür ve ideolojinin 

16 Radikal İslami yönetim şekli Şii kimliği ile bölgesinde ve dünyada farklılaşan, ABD ve İsrail empery-
alizmine karşı olan İran Rejimi dürüst, doğru ve ahlaklı yapının İslami yönetimde olduğu vurgusuyla 
öne çıkar. 
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başatlığında bir sosyal dönüşümden geçmiştir. Etkin sosyal, siyasi ve 

hukukî kontrol mekanizmaları, güçlü bir İslami siyasi kültürün inşa edilmesi, 

rejimin sözü edilen başarısının anahtarı olarak değerlendirilmektedir. 

İran İslam devrimi kimi kaynaklarda; ülkenin siyasal, toplumsal, 

ekonomik ve hukuk yapısını değiştiren “bir afet” olarak tanımlanmıştır 

(Cleaveland: 2008; 467). Monarşinin tamamen ortadan kaldırıldığı, şeriat 

kanunlarının evrensel hukuk kurallarının yerini aldığı ve dini elitlerden 

oluşan yeni bir seçkinler sınıfının oluşturulduğu sistem, kabul edilmelidir ki 

İran halkının büyük çoğunluğunun desteği ile kurulmuştur. Radikal sağdan, 

sol hareket ve gruplara kadar birçok farklı görüşü içinde barındıran ve bu 

anlamda nitelikli bir çoğunluğu temsil ettiği düşünülen devrim yanlısı kitle, 

gerçekte devrim sonrasında oluşması muhtemel siyasi görüş ayrılıkları ve 

siyasal yaşamda kendilerini yeniden konumlandıracak hiziplerin temelini 

oluşturmaktadır.

  Temel siyasi hizipler İran’da iç ve dış siyasetin dinamiklerini 

belirleyen en önemli faktörler olarak değerlendirilmelidir. Devrim sonrası 

İran’da öncelikle iç siyasi ortam, devrim öncesinden miras alınan sağ 

ve sol gruplar arasında ekonomik temelli düşünce farklılıklarının konu 

edildiği bir anlaşmazlığa sahne olmuştur. Politik farklılıkların uyum 

içinde yönetilmesinin kritik öneme haiz olduğu bir dönemde, devrimin 

karizmatik lideri Büyük Ayetullah Humeyni’nin ölümünü, İran’da devrimin 

cumhuriyetçi, İslami ve ekonomik temellerinden hangisinin veya 

hangilerinin yaşayacağına ya da baskın olacağına ilişkin tartışmaların 

yoğunlaşması izlemiştir.

Söz konusu tartışmaların gelecekte ne şekilde sonuçlanacağı 

yalnızca İran’ın iç siyasi parametreleri için değil, Orta Doğu’nun 

günümüz dinamikleriyle birlikte, siyasal İslam’ın ve Samuel Huntington’ın 

“Medeniyetler Çatışması” tezinin geçerliliği için de kritiktir. Anılan konuların 

derinlemesine incelenebilmesi için bu bölümde, öncelikle İran İslam 

Devrimi’nin nasıl gerçekleştiği, ardından İslami rejimde yönetim ve siyasi 

kültür, son olarak da İran’ın sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını belirleyen 

baskı ve çıkar grupları incelenerek İran siyasi yelpazesi anlamlandırılmaya 

çalışılacaktır.
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1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ

İran’da İslami Devrim’den önce yönetimde bulunan Şah’ın 

politikalarının halk arasında neden olduğu hoşnutsuzluk, İran’da 

İslami devrime giden yolun önünü açan önemli bir etmendir. İran İslam 

Devrimi’nin başarısı çoğu araştırmacı tarafından Şah’ın politikalarının 

başarısızlığının sonucu olarak değerlendirilmiştir. Genellikle iktidarını 

güçlendirerek kalıcılaştırmak üzerine yoğunlaşmış “Şah politikalarının”,  

meşruiyeti ve işlevselliğinin önemli bir bölümünü Batı ile uyumlu ilişkilere 

dayandırması, gelenekselci halk arasında sözü edilen hoşnutsuzluğun 

temel nedenlerinden biri olarak görülebilir. 

Bu bağlamda Batı dünyası ve özellikle ABD ile yakın ve sıcak 

ilişkilerinden aldığı gücü, İran içindeki konumunu konsolide etmek 

açısından bir tür yansıtıcı olarak kullanan Şah’ın yaşadığı kısır döngü, 

İran halkının muhafazakar ve geleneklerine bağlı yapısal özellikleri 

dikkate alındığında aslında beklenmesi gereken ve kaçınılmaz bir sonun 

başlangıcı kimliğinde değerlendirilebilir.

Dışarıdan aldığı güç ve destek oranında içeride baskıcı ve 

otokratik tutumunu artıran Şah, rejimin devamı adına bu tutumunu 

görmezden gelerek tepkisiz kalan Batıya karşı, geniş halk kitlelerinde 

uyanan hoşnutsuzluk ve karşıtlığın arasında sıkışmış, toplumsal patlama 

olasılığı ve giderek güçlenen karşı duruşu görmezden gelmenin faturasını 

tahtını ve ülkesini terk ederek acı bir biçimde ödemek durumunda 

kalmıştır.

Geniş halk yığınlarında, konumlarının sorumlusu olduklarını 

düşündükleri başta ABD, Batı dünyasına tepkiler arttıkça Batının desteğine 

daha fazla ihtiyaç duyan Şah’ın anılan bu basit denklemin kaçınılmaz 

sonucunu öngörememiş olması, tiranların tarihte örnekleri sıklıkla yaşanan 

temel yanılgılarının bir ayrı güncel yansıması olmalıdır.

Batılı normlarda yönetim modelinin iki temel ögesi, ekonomik 

liberalleşme ile birlikte saydam ve katılımcı demokrasi olarak tanımlanmıştır. 

Şah yönetiminin ise ekonomik liberalizasyonu gerçekleştirme konusunda 

güçlü adımlar atmaya çalışmasına karşın; otokrasiden demokrasiye 

geçememesi ya da sahip olduğu gücü paylaşmama adına geçmemesi, 

Batı yanlısı monarşik yönetimin çıkmazı olarak görülmelidir. Şah rejiminin 
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devrilmesi ve yerine İslami cumhuriyet kurulmasının dinamiklerini 

anlayabilmek için İran halkının mevcut rejimden hoşnutsuzluğuna neden 

olan sosyo–ekonomik nedenler, İran İslam Devrimi’nin ideolojik altyapısı 

ile birlikte devrime yön veren olaylar dizesi ayrıca incelenmelidir. 

Sosyo- Ekonomik Nedenler

Muhalif grupları bastırmak, halk arasında destek ve popülaritesini 

arttırmak için 1963 yılında uygulamaya koyduğu reform programı ironik 

olarak Şah’ın desteğini yitirmesinin başlıca nedenlerinden birisi olarak 

değerlendirilmektedir. “Şah’ın ve Halkın Devrimi” olarak tanımlanan Ak 

Devrim, 26 Ocak 1963’de kabul edilmiştir. Anılan “devrim” kapsamında; 

toprak reformu, devlete ait fabrikaların özelleştirilmesi, kadın haklarını 

da koruyan yeni bir seçim kanunu, ormanların millileştirilmesi, köylü 

eğitim birliklerinin kurulması ve işçilere sanayi kârlarının bir bölümünü 

paylaştırmayı öngören bir plan hazırlanmasına karar verilmiştir. Şah’ın 

1963 yılında liberal ekonomi ve sosyal haklar düşüncesiyle uygulamaya 

koyduğu reformlar ise (Ak Devrim) çeşitli nedenlerle Şah’a karşı olan 

hoşnutsuzluğu daha da tırmandırmıştır.   

Anılan hoşnutsuzluğun en temel nedenlerinden biri toprak 

reformu ile ilgilidir. 1963 Ak Devrim ile gerçekleşen toprak reformu feodal 

yapıyı ortadan kaldıran ve toprak ağalarını merkeze bağlayan bir reform 

hareketidir. Başta toprak yerine sanayileşmede hissedar olma fırsatı 

bulan feodal seçkinler hoşnut gözükmüştür. Ancak sanayi sektöründe işçi 

maaşlarının düşük olması,  millileştirilen tarım alanlarında çalışan işçilerin 

de ücret politikaları nedeniyle mağdur duruma düşmeleri ve reforma 

ağırlıkla verimsiz ve kurak toprakların konu edilmesi sonucu halk giderek 

rejime karşı pozisyon almıştır. 

1973’de OPEC üyesi devletlerce uygulanan fi yat arttırma 

politikaları sonucunda, dünyanın başta gelen petrol üreticilerinden İran’da  

gayri safi  milli hasıla yükselmiştir. Ancak GSMH’nin batı kültürünün etkisine 

girmiş sanayi ve ticaret burjuvazisi “Butik” sınıf ile geleneksel orta sınıfı 

temsil eden “Bazara” (Çarşı) sınıfı arasında dengeli dağılmaması sınıfsal 

uçurumlar yaratarak huzursuzluğu daha da tırmandırmıştır. Zenginleşen 

butik sınıf yapay olarak kabul edilen batılı kültürün etkisinde kalırken; bu 

durum, zenginleşmeden yararlanamayan geleneksel, muhafazakâr Çarşı 
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/ Bazara Sınıfı için haklı bir muhalefet zemini yaratmıştır. 

Anılan ayrışma, yapay batılılaşma ya da batının dejenere olarak 

kabul edilen yönlerine öykünmenin etkileri olarak algılanan pornografi , 

lüks tüketim, alkol ile gelenekselliğin “ikonları” olarak değerlendirilen din, 

ahlak ve düzen çatışması ile simgeleşmiştir  (Arı, 2004: 334). Öte yandan, 

batılılaşmak için ABD’ye bu kadar yakın hatta bağımlı olmak, tarihsel 

yaşanmışlıklardan kaynaklanan bağımsızlık hassasiyetlerine sahip İran 

halkı tarafından kabul edilebilir görülmemiştir.

“Çarşı” sınıfl arının, söz konusu çatışma ortamında Şah rejimi ile 

ilgili başka ortak sorunsalları da bulunmaktadır. Hem batılılaşma hedefi  

ve hevesi içindeki Butik Sınıf hem de haksızlığa uğradığını düşünen 

Geleneksel Orta Sınıf, tepeden inen batılılaşmanın siyasi sistem ve sosyal 

yaşama yansımamasından şikâyetçidir. Farklı sorunları olan söz konusu 

toplumsal gruplar için, Şah tarafından siyasi katılım forumu yaratılamamış 

ya da bilinçle yaratılmamıştır. Batılılaşmanın siyasi hayatta kaçınılmaz 

gereği hatta bir tür Magna Carta’sı olan özgürlükçü demokrasi yerine Şah, 

Monarşik rejimi otoriterleşerek sürdürmeyi tercih etmiştir. Siyasi katılımın, 

yani sorunların dışavurumunun yönetileceği bir arena bulunmaması daha 

sonraları solcu, İslamcı ve bunların varyantları küçük muhalif örgütlenmeler 

yaratmıştır ki, gün gelip bunlar 1978-79 arasında devrime katkı sağlayan 

bir tür lokomotif örgütler olacaklardır. Sistemle ilgili talep, eleştiri ve 

yakınmalarını seslendirme ve iletişim kanallarının yokluğunda yönetime 

aktaramama doğaldır ki muhalif grupların hoşnutsuzluğunu tırmandırmış 

ve sosyolojik açıdan kaçınılmaz olarak bir arayış ortamı yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 

İdeolojik Nedenler: Velayeti Fakih Kavramı ve İslami Rejim

Kitleleri Şah’a karşı harekete geçirerek, İran İslam Devrimi’ni 

gerçekleştiren Büyük Ayetullah Humeyni,  devrimin ideolojik alt yapısının 

da hazırlayıcısı olmuştur. Bu nedenle İran İslam Devrimi ve günümüz 

İran’ını analiz edebilmek için, Humeyni’nin düşünce ve eserlerinin dikkatle 

incelenmesi gerekmektedir.  

Büyük Ayetullah Humeyni 1943 yılında yazdığı “Esrarın Keşfi ” 

(Kashf Al- Asrar) isimli kitabında Şah tarafından dini okulların kapatılması, 

ruhani vaazların engellenmesi, dini mahkemelerin (şeriat mahkemeleri) 
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devlet mahkemeleri ile değiştirilmesi politikalarını eleştirmiş; alkolün ve 

günaha iten müzik kültürünün teşvik edildiğini, çadorun (çadıra, çarşaf) 

yasaklanarak kadınların çıplak sokağa çıkmaya17 özendirildiklerini iddia 

etmiştir. Humeyni ayrıca Şah politikalarına karşılık monarşinin dine saygı 

duyması gerektiğini, mecliste daha çok ruhaninin bulunmasını ve devlet 

yasalarının dini yasalar ile uyumlu hale getirilmesi gereğini vurgulamıştır 

(Abrahamian, 1993: 19). 

Şah döneminde, en üst dini yetkinlik makamı anlamındaki 

“Ayetullah El Uzma” sıfatına sahip beş kişiden biri olan Humeyni, İslam 

Devrimi’nin ideolojik altyapısını oluşturacak olan “Houkumat-e İslami”(1971)  

adlı kitabında ise neden İslami bir devrime ihtiyaç duyulduğunu ve İslami 

rejimin nasıl yapısallaştırılabileceğini anlatmıştır.

Günümüz Şii mezhebinin inanışına göre Hz. Peygamber’e 

sorulduğu zaman “Ali kardeşim, varisim, vasiyim, benden sonra da her 

inananın velisidir; sonra oğlu Hasan, sonra Hüseyin sonra da Hüseyin’in 

evladından dokuz kişidir” diyerek 12 İmamı sıralamıştır. 12. İmam Mehdi 

(Imam-e Montazar) ortadan kaybolmuştur ve kıyametten önce dürüstlük, 

adalet ve Şiilere şefaat için geri geleceğine inanılmaktadır (Fığlalı, 2007). 

Humeyni, Mehdi’nin dönüşüne kadar doğru yolu ve dürüstlüğü topluma 

dini kurallar (şeriat)  ışığında gösterecek İslami bir yönetimin gerekliliğine 

inandığı için ve (Velayet-e Fakih) kavramını ortaya atmıştır. Bu bağlamda 

“Fakih”  toplumda hakem görevi görecek, Kur’an öğretileri ışığında örnek 

alınacak ve model olabilecek yetkinliğe sahip olan uzmanlığı temsil 

etmektedir.

“Fakih” olgusu ve kurumuna temel oluşturan mantık silsilesinin, 

“peygamberden sonra imamlara gereksinim var ve buna karşın son ve 

kayıp ancak geri döneceğine inanılan imam yaşanan günde yok ise 

Müslümanları kimin yöneteceği” sorusuna dayandığı açıktır. 

Bu çerçevede, Velayet–e Fakih kavramı, İran için salt sembolik 

bir dini liderlikten çok daha fazlası; sistemin özü, ruhu, hatta denilebilir ki 

bizzat kendisidir. Bu bağlamda anılan kavram anlaşılmadan ve nitelikleri 

aktarılmadan, İran’a ilişkin hemen tüm analizlerin bilimsel geçerliliği 

oldukça kuşkulu bir nitelik taşıyacaktır.

17 12 Eylül 1980 darbesi öncesi büyük can ve mal kayıpları yaşanan Kahraman Maraş ve özellikle 
Çorum olayları öncesi halkın benzer söylemlerle tahrik edilmiş olması, İran ve Türkiye’de yaşanan 
benzerliklerin bir ayrı acı örneğini oluşturmaktadır.
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İran İslam Devrimi’ne Yön Veren Olaylar

Büyük Ayetullah Humeyni, 1963 Ak Devrim sonrasında Amerikan 

yanlılığının İran kültürü ve gelenekselliğini yok ettiği ve İran’ın Amerika’nın 

piyonu haline geldiğini savunarak Şah’ı eleştirmiş ve önceki bölümlerde 

ayrıntılandırıldığı üzere önce Türkiye’ye (Bursa) daha sonra da Irak ve 

Fransa’ya (Paris)  sürgüne gönderilmiştir.  Humeyni, Şah Rıza Pehlevi’yi 

Ak Devrimin yabancılar için yapılmış ve İran halkına karşı bir eylem 

olduğu gerekçesi ile suçlayarak iktidardan indirilerek sürgüne gönderilen 

babasının akıbetini hatırlatıp “küfür içinde” olduğu yolunda içtihad 

edeceğini (fetva vereceğini) söylediğinde Şah tarafından tutuklattırılıp, 

yargılandığı mahkemede idama mahkum edilmişti. Humeyni’nin 

tutuklanması dini ulemanın şehri olarak bilinen Kum’da ayaklanmalara 

neden olmuş, söz konusu ayaklanmalar çok sayıda kişinin ölümüyle 

sonuçlanan çatışmalarla bastırılabilmiştir. Kum’da ölenlerin anısına 1978 

Şubatı’nda Tebriz’de yapılan anma törenlerinde, polis ve halk arasında 

çıkan çatışmalar yine çok sayıda İranlı’nın ölümüyle sonuçlanmıştır. 

Tebriz olayları, devrimi tetikleyen olaylar zincirinin miladı olarak kabul 

edilmektedir. İzleyen aylarda, özellikle Ramazan’da Humeyni’nin sürgün 

yeri Fransa’dan İran halkını camilere, toplu ibadete davet etmesi ve Şah 

rejiminin haksızlıklarına karşı harekete geçme çağrılarında bulunmasıyla 

küçük grupların din merkezli örgütlenmesi büyüyerek devam etmiştir. 

Şahlık rejiminin, Humeyni’nin otoritesini sarsmak için düzenlediği 

sinema kundaklama olayı, devrimi tetikleyen ikinci olay olarak gösterilebilir.  

Batı kültürünün İran’da simgesi olarak kabul edilen Abadan Rex sineması 

kundaklanmış, söz konusu kundaklamanın batı kültürüne karşı düşünceleri 

ile bilinen Humeyni tarafından planlandığı öne sürülmüştür. Olaydan bir 

süre sonra, Humeyni’ye karşı tepki oluşturmak isteyen Şah’ın Savak 

aracılığı ile bu kundaklamayı planladığı öğrenildiğinde, Şah ve monarşik 

iktidarın otoritesi önemli ölçüde sarsılmıştır.

Uzak ve yakın tarihe bakıldığında çoğunlukla otoriter, azlıkla 

demokratik olarak nitelenebilecek pek çok ülkenin benzer örtülü 

provokatif eylemlere başvurdukları ancak bunların tümünün zaman içinde 

aydınlanarak bir bumerang efekti yarattığı görülmektedir.

Almanya’da Nazilerin iktidara gelişlerinde önemli bir dönemeç 

olan Reichstag’ın kundaklanması , amacı çok daha farklı olsa da Selanik’te 
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Atatürk’ün evinin bombalanması bu konuda akla gelen örnekler arasında 

sayılabilir.

Giderek yayılan toplumsal olayları kontrol altına alamaması 

üzerine Şah’ın sıkıyönetim ilan etmesi ancak halkın polis ve Savak’tan 

çekinmeyerek sokaklardan çekilmemesi, Humeyni’yi İran’a geri çağıran 

sloganlar atmayı sürdürmesi üzerine; Şah son bir çare olarak muhafazakâr 

dinci kesimden yandaş toplayarak otoritesini kurtarmaya çalışmışsa da, 

bunun da işe yaramaması üzerine Ocak 1979’da İran’ı terk etmek zorunda 

kalmıştır.

Ordu’nun gücü ve sadakatine güvenen Şah, bu güveninin 

ordunun toplumsal olaylarda yetersizliği ve halka karşı güç kullanmada 

çekinceleri nedeniyle sarsılması üzerine, yaklaşan bir iç savaşın kendisi 

ve ailesinin yaşamlarını sonlandıracağını görmenin ötesinde ABD ve 

İngiliz gizli servislerinin tavsiyeleri doğrultusunda tüm çarelerin tükendiğini 

kabul etmek durumunda kalmış ve sığınmak istediği kimi ülkelerin 

olumsuz tavrı üzerine ABD’ne iltica etmiştir. Böylece Humeyni’nin, Şah’ın 

sonunun babası gibi olacağına ilişkin yıllar öncesine dayalı tehdidi ya 

da öngörüsü gerçeklik kazanmış ve Pehlevi Hanedanının ikinci Şah’ı da 

tahtını kaybederek ülkesinden ayrılmak ve sürgünde yaşamak zorunda 

kalmıştır.

Osmanlı Hanedanının sonu (Sultan Vahdettin’in İngiltere’ye 

sığınması) ile Pehlevi Hanedanının sonu arasındaki benzerlik, gücünü öz 

halkından almayan, otorite ve meşruiyetlerini dış güçlerin çıkar hesapları 

ve insafına terk eden otokratların kaçınılmaz ortak kaderlerini yansıtması 

açısından ibretle anımsanması gereken ve iki komşu ülke arasında 

yaşanmış benzerliklere bir ayrı örnek kimliğinde görülmelidir.

Şubat 1979 Humeyni’nin İran’a ayak basması ve Bazergan’ı 

geçici hükümet başkanı olarak atamasının ardından yeni yönetim programı 

okunmuş, 1 Nisan 1979’da ise yeni İslam rejimi resmen ilan edilmiştir.

   İRAN’DA İSLAMİ REJİM ve YÖNETİM

İran İslam Devrimi’nin (1 Nisan 1979) ardından Büyük Ayetullah 

Humeyni önderliğinde uygulamaya konulan yönetim şekli İslami 
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cumhuriyettir. Kanun-i Esasi’nin (Anayasa’nın) din kurallarına dayandırıldığı 

bu sistemde, kanunların uygulayıcılığını Anayasa Koruyucular Konseyi 

(Shoura-ye Negahban) ile birlikte devletin en yetkili makamı olan Rehber 

(Velayet-e Fakih) yapar. İran Anayasası’nın 110. Maddesi’ne göre Rehber 

aynı zamanda başkomutandır, askeri istihbaratın kontrolüne sahiptir, 

savaş ve barış ilan etme yetkisine sahiptir (Diro, 2005: 39). İran’da 

bağımsız bir güç olarak nitelendirilen yargı erkini de elinde bulunduran 

Rehber,  yargı organının başına beş yıl süre ile görev yapmak üzere bir 

müçtehit atar.   Ayrıca, devrim ve dini uygulamalar ile ilgili meselelerin 

görüşüldüğü yüksek yargı mahkemeleri de doğrudan Rehber’e bağlıdır. 

Rehber aynı zamanda ulusal çıkarlara uygunsuzluğunu veya anayasada 

belirtilen görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Danışma Meclisi’nin 

2/3 oy çoğunluğuyla devlet başkanını ve bakanlar kurulunu görevden 

alma yetkisine sahiptir. 

Büyük Ayetullah Humeyni’nin ölümünden sonra Rehber (imam) 

olan Ali Hamaney halen bu görevini sürdürmektedir. Ancak İran rejiminin 

“dini, devrimci ve popülist” olmak üzere üç temel niteliği, Humeyni’nin 

karizma ve dini bilgisine sahip olmayan Hamaney’in liderliği döneminde 

devlet başkanlarının etkinleşme sürecine eşlik etmiştir (Moslem; 

2002:83). 

Anayasa Koruyucular Konseyi (Shora-ye Negahban-e Qanun-

e Assassi) bir dini uzmanlık meclisidir. Altısı Rehber tarafından atanan 

konsey üyelerinin diğer altısı yine rehbere bağlı yargı tarafından önerilir 

ve meclis tarafından onanır. Toplam on iki üyeden oluşan konseyde 

Rehber’in atadığı altı üye fakih olup; uygulamaya konulacak kararların 

İslami öğretilere uygunluğuna karar veren söz konusu altı üyedir. Öte 

yandan meclis tarafından onanan diğer altı üye de İslami hukukun 

çeşitli branşlarında eğitim almış olmalıdır. Yargı üyelerinin de Rehber 

tarafından atandığı ve denetlendiği düşünüldüğünde Rehber’in Anayasayı 

Koruyucular Konseyi üzerinde bağlayıcı bir otoritesi olduğu söylenebilir. 

Koruyucular Konseyi Rehber tarafından denetlenir ve gerek 

görmesi durumunda üyeler görevlerinden azledilebilirler. Anayasa 

Koruyucular Konseyi, İran Anayasası’nın 99. maddesine göre Rehber, 

Devlet Başkanı ve İslami Şura Meclisi adına Uzmanlar Meclisi seçimlerini 

denetleme yetkisine sahiptir (İran Anayasası). İslami şuraya seçilecek 
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milletvekili adayları ile birlikte Cumhurbaşkanı adaylarını da kabul ya 

da veto etme yetkisine sahip olan Konsey ayrıca Meclisin aldığı bütün 

kararlar ve yasaları İslam Devrimine uygunluğu bağlamında onama ya da 

reddetme yetkisine sahiptir. 

İran’da Rehber’e bağlı diğer bir önemli kurum Milli Güvenlik 

Yüksek Konseyi’dir (Şuraye Ali-e Emniyete Melli).  Kuruluş amacı İslam 

Devrimi’ni korumak olan Konsey İran’ın en üst güvenlik, savunma ve 

istihbarat makamıdır.  Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetler komutanları, 

Bütçe ve Planlama Teşkilatı Başkanı,  Dışişleri, İçişleri ve İstihbarat 

Bakanları ile Devrim Muhafızları Komutanı bu konseyin üyesidirler.

İran rejim yapısında, rehberlikten sonra en yetkili makam 

Cumhurbaşkanlığıdır. Cumhurbaşkanı, devlet başkanıdır ve 4 yılda 

bir yapılan seçimle iş başına gelir. İran’da Humeyni’nin ölümünden 

sonra sırasıyla iki dönem Haşimi Rafsanjani (1989-1997), iki dönem ise 

Muhammed Hatemi (1997-2005) devlet başkanlığı görevini sürdürmüştür. 

Devlet başkanının İran Halkı ve yönetsel yapı üzerindeki yetkisi İran 

Anayasası’nda açıklanmıştır. İran Anayasası’nın 56. maddesi “Dünya ve 

insan üzerindeki mutlak otorite Allah’a aittir ve Allah insana sosyal kaderini 

tayin etme sorumluluğu vermiştir. İnsanlar Allah tarafından verilen bu yetkiyi 

aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibi uygular” demektedir. 56. madde 

devlet başkanına bir sonraki, 57. maddede verilecek sorumluluğun Allah 

tarafından onandığına ilişkin bir madde olarak yorumlanabilir.  56. madde, 

yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden bağımsız olduğunu ve 

devlet başkanının bu üç erk arasındaki iletişimi sağlamakla yükümlü 

olduğunun altını çizmektedir (Diro; 2005: 40). 

Cumhurbaşkanına bağlı olarak görev yapan İran İslam 

Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi’nin (Majles-e Şura-ye Eslami)  sandalye 

sayısı nüfusa bağlı olarak her 10 yılda bir değişkenlik gösterir ve üyeleri 

seçimle iş başına gelir. İran İslam Cumhuriyeti’nde günümüzde ılımlılar ve 

radikaller arasında yaşandığı öne sürülen ikiliğin yakın tarihteki ilk örneği 

Ocak 2004’te bir meclis oturumu sırasında yaşanmıştır. 50-120 meclis 

üyesinin üç hafta süren eyleminde, Anayasa Koruyucular Konseyi’nin 

o dönemde mecliste bulunan 83 üyenin bir sonraki seçime katılmasını 

engellemesi protesto edilmiştir.  Hamaney’in tartışmaların giderek 

sertleşmesi üzerine kararların Anayasayı Koruyucular Konseyince tekrar 
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gözden geçirilmesini istemesi sonucunda veto edilenlerin sayısı bu defa 

83’den 89’a yükselmiş ve tartışmalar muhafazakarların galibiyeti ile 

sonuçlanmıştır (Diro; 2005: 28). 

İslam Devrimi’nin ardından oluşturulan ilk mecliste din adamları, 

sivilleri sayıca az bir farkla geçmiştir. (Cumhur-i İslam’ın 85, Cumhuri 

İslam yandaşlarının 45, Liberal Hareket’in 2018 ve bağımsızların 84 üyesi 

bulunmaktaydı.) İkinci mecliste ise hiçbir taraf çoğunluk elde edememiştir. 

Humeyni meclisin dengeli dağılımını tercih ettiği için Hamaney de bu 

eğilime uymak durumunda kalmıştır.  

İran’da Cumhurbaşkanı’na bağlı İslami Şura Meclisi ve Rehber’e 

bağlı Anayasa Koruyucular Konseyi dışında görev yapan Maslahat/ 

Danışma Konseyi (Mecme-e Teşhis-e Meslehet-e Nezam/ Expediency 

Council) ve Uzmanlar Konseyi de (Majles-e Khobregan/ Assembly of 

Experts) bulunmaktadır. 1988 yılında Humeyni’nin ölümünden sonra 

kurulan Maslahat /Danışma Konseyi, Meclis ile Anayasayı Koruyucular 

Konseyi arasında anlaşmazlık çıktığı durumlarda uyumu sağlamak 

ve Rehber’e danışmanlık vermek üzere görevlendirilmiştir. Uygulama 

kabiliyeti tartışmalı olmakla birlikte teknik olarak Uzmanlar Konseyi’nin 

Rehber’i atama ve görevden alma yetkisi vardır.

18 Mehdi Bazargan ve Ayetullah Mahmud Talekani tarafından 1961 yılında kurulmuştur. 
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1989 ANAYASASI

İran İslam Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1979 yılında kabul 

edilmiştir. Bugün İran’da rejim aşırı muhafazakâr olarak nitelenmekle 

birlikte 1979 Anayasası’nın tam anlamıyla muhafazakâr olarak nitelenmesi 

güçtür. Fransa’nın 5.Cumhuriyeti’nin Anayasasına dayandırılan 

metinde Montesquieu’nun yasama, yürütme, yargı erklerinin ayrılması 

konusundaki fi kirlerinin dikkate alınmasından yola çıkılarak hazırlanan 

metnin muhafazakâr olarak değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir 

(Abrahamian;1993: 19). 

İslam’ın bastıran değil, bastırılan kesimlere ait olduğu 

gerekçesiyle hazırlanan metinde eşitlik ve sosyal adalet kavramları ön 

planda tutulmuş, sınıfsal farklar yok edilmeye çalışılmış ve kitlelerin 

İslam Cumhuriyeti önünde eşit oldukları vurgulanmıştır. Ayrıca kadınların 

elinden oy hakkının alınmasının İslam’a aykırı olduğu savıyla kadınların 

oy kullanması engellenmemiştir. Humeyni İlahi Vasiyet (Matn-e Kamel-

e Vasiyetnameh-e Elahiva Siyasi-ye Imam Khomeyni) adlı kitabında, 

İslam Devrimi’nin bastırılmış sınıfl arın ve büyük kitlelerin desteğini alarak 

başarıya ulaştığının altını çizerek, kitlelerin desteğinin kaybedilmesi 

durumunda İslamcı lider kadronun sonlarının Şah gibi olacağı konusunda 

uyarıda bulunmuştur. (Abrahamian; 1993: 37). Söz konusu uyarı, 2009 

seçimleri sonrasında İran’da yaşanan çatışma ortamının ardından eski 

Devlet Başkanı Muhammed Hatemi’nin  sözleri ile birlikte düşünüldüğünde 

daha da anlam kazanmaktadır. İran’da reform yanlılarının seçim sonuçları 

ile birlikte muhafazakar kanadı da protesto etmelerinin ardından şiddete 

başvurularak gösterilerin durdurulmak istenmesini ve Rehber Ali Hamaney’i 

eleştiren Muhammed Hatemi “insanların taleplerini dile getirmelerini 

engellemenin dehşet verici sonuçları olabilecektir” diyerek Humeyni’nin 

yaptığı çıkarımın geçerli olduğu yönündeki eğilimi güçlendirmektedir 

(Juan Cole Websitesi; 22 Haziran 2009). 

 1989 yılında ölümünden önce Humeyni’nin yönetim kadrosunda 

muhafazakârlar, liberaller ve laikler arasındaki ayrışmayı fark ettiği 

değerlendirilmektedir (Ehteshami; 1995: 5). İran’da İslamcı kesim 

arasındaki politik farklılaşmalar ve görüş ayrılıkları, Anayasa’ya yeni 

eklemeler ile birlikte bazı değişiklikler yapılmasına giden yolu açmıştır. 

Siyasi alandaki farklılaşmanın toplumsal alana da sıçrayabileceğinin 
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farkında olan Humeyni, kendi liderliği döneminde somut bir hizipsel ayrılığa 

izin vermemesine rağmen, siyasi sistemin yeniden düzenlenmesi için bazı 

girişimlerde bulunmuştur. Bu nedenle Ayetullah Meşkini tarafından batılı 

kaynaklarda “Council for the Reappraisal of the Constitution” olarak anılan 

yapı kurulmuştur. 

Humeyni’nin ölümünün ardından kabul edilen 1989 Anayasası 

İran’da siyasi rejimin sağlamlaştırılması ve Devrimin öncüsü Büyük 

Ayetullah Humeyni’nin karizmatik liderlik niteliklerine dayanan19 

otoritesinin rasyonelleştirilmesi ve rutinleştirilmesi “gereksinimine” dayalı 

olarak yorumlanmaktadır. Humeyni’nin otoritesinin kurumsallaşması 

paternalizmden başkanlık sistemine geçiş olarak da tanımlanabilir. 

Humeyni’nin ölümünün ardından 9 Temmuz 1989’da referanduma 

sunulan yeni maddelerle birlikte İran’ın yeni Anayasası kabul edilmiştir. 

1989 Anayasası ile önceki anayasanın 5., 57., 64., 69-70., 85., 87-91., 

99., 107-113., 121., 122., 124., 126-128., 130-142., 157-158., 160-162., 

164., 173-176. maddeleri değiştirilmiş, 109, 112 ve 176 olmak üzere üç 

yeni madde eklenmiştir (Ehteshami; 1995: 38). 

176. Madde Milli Güvenlik Yüksek Kurulu’nun kurulması  ve devlet 

başkanının kontrolünde olması için yetki vermiştir. 109. Madde fakihin 

sahip olması gereken özellikler ile birlikte görevlerini yeniden tanımlayarak, 

bazı organların fakihe danışmanlık yapmasını ve kararlar üzerinde bir 

denetleme mekanizması kurulmasını sağlamayı amaçlamıştır.  

Fakihin (rehberin) pozisyonunun liderlik konseyi ile değiştirilmesi 

fi kri ortaya atılmış ancak daha sonra söz konusu fi kir uygulamaya 

konulmamıştır. İslami cumhuriyet ile ilgili alınan tüm kararlarda son sözün 

fakihte olma kuralı değişmemiş ancak anayasanın yeniden düzenlenmesi 

ve yönetici kadro içindeki sorunların giderilmesini amaçlayan ve geçici 

bir süreliğine rehbere danışmanlık vermek için kurulan Maslahat Konseyi, 

1989 Anayasası’nın 112. Maddesi ile kalıcı hale getirilmiştir. Ayrıca      5. 

maddede yapılan değişiklik ile halk tarafından seçilerek oluşturulan 

Uzmanlar Konseyi’ne, teknik olarak lideri atama ve görevden alma yetkisi 

verilmiştir. 

1989 Anayasası ile devlet başkanının yetkileri ve otoritesi 
19 Humeyni’nin otoritesinin kaynakları arasında gösterilecek söz konusu olgu için Weber’in karizma-

tik lider kavramı incelenebilir.



48

arttırılmış, Anayasa Korucular Konseyi’nin yetkileri sınırlandırılmış, fakih 

ve marja birbirlerinden ayrılmıştır. (Brumberg; 2001: 147)   Anayasa’nın 

109. Maddesine göre belirlenen liderlik özellikleri Humeyni tarafından da 

dile getirilmiştir. Lider’in marjaiyyat mertebesinde olmasına gerek olmadığı, 

uzmanlar tarafından seçilen adil bir müçtehid olmasının yeterli olacağı 

vurgulanmıştır   (Brumberg; 2001: 148). Liderin, siyasi ve sosyal bilimlerde, 

özellikle İslam hukukunda yetkin, iyi yönetim özellikleri ile tanınan bir kişi 

olması gerektiğinin altı çizilmiş, böylece gelecekte  toplumda dini sıfatları 

olan kişilerle lider arasında görüş ayrılığından doğabilecek olası meşruiyet 

krizlerinin engellenebileceği düşünülmüştür. 

Ayrıca fakihin yetkilerinin sınırlandırılması sonucunda, doğal 

olarak, devlet başkanının yetkilerinin güçlendirilmesi gerekliliğinin ortaya 

çıkışından söz edilebilir.  Bu nedenle 1989 anayasası ile başbakanlık 

sistemi ortadan kaldırılmıştır. 

İran’da, İslam Devrimi ile birlikte seçilmişler ve atanmışlar şeklinde 

ikili bir siyasal sistem oluştuğu ve atanmışların seçilmişlere oranla daha 

güçlü bir konumda bulundukları söylenebilir. İran Anayasası güçlü kontrol 

denge mekanizması ile İslami rejimin yapısal devamlılığını korumaktadır. 

İran’da adayların Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması 

zorunluluğu nedeniyle herkesin sistemden bağımsız olarak seçilme hakkı 

yoktur. Seçilmişlerin pratikte atanmışlar tarafından onaylanarak yönetildiği, 

ya da en azından atanmışların seçilmişler üzerindeki anayasal haklarının 

daha fazla olduğu düşünülebilir. 

Hemen tüm yönetim organlarının Rehber tarafından denetlenip 

kontrol edildiği sistemde rehberi dahi teknik açıdan da olsa görevden alma 

yetkisine sahip olan Uzmanlar Konseyi Başkanı vardır.  Ancak anılan 

yetkinin, Rehberin tüm yönetim organları üzerinde güçlü etki ve otoritesi 

ile İran halkının gelenekselci yapısı ve baskın Şia inancı düşünüldüğünde 

işlevsel olamayacağı söylenebilir. 

DÖRT DEVLET BAŞKANI, DÖRT FARKLI ANLAYIŞ

Rafsanjani, Hatemi, Ahmedinejad ve Ruhani

Humeyni ölümünden (1989)  önce kendi halefi  olarak, dini yetkinlik 

bakımından kendi statüsünde olmayan Huccet-ül İslam Hamaney’i 

göstermiştir. İslami rejim, rehberin mutlak otoritesine dayandırıldığı 
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için Humeyni’nin ölümünün ardından son söz Hamaney’in olmuştur. 

Ancak; Rehber Hamaney dönemindeki cumhurbaşkanları Rafsanjani, 

Hatemi, Ahmedinejad ve son olarak Ruhani’nin farklı kesimler açısından 

sergiledikleri yine farklı popülist ve popüler niteliklerinden dolayı 

Hamaney’in aktif siyasetteki etkinliği bir ölçüde sınırlanmış görünmektedir 

(Moslem: 2002; 82).   

Bu nedenle; Humeyni’den sonraki dönemler İran’da 

cumhurbaşkanlarının adları ile anılmayı sürdürmektedir. 

Günümüzde Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özellikle Ahmedinejad’la 

karşılaştırıldığında ortaya çıkan belirgin farklı özellikleri, diplomasiye olan 

hakimiyeti ve teolog olması, (ruhban sınıfına mensup) uzun yıllar İran 

devlet yönetiminde çok önemli ve kilit görevlerde bulunmasının kendisine 

kazandırdığı birikim ve deneyim nedenleriyle Hamaney’e nazaran daha 

ön planda olduğu, özellikle P5+1 ülkeleri ile varılan nükleer anlaşma 

sonrası konumunu güçlendirerek Cumhurbaşkanlığı’nın işlev ve ağırlığını 

arttırdığı bir sav olarak ileri sürülebilir.

Haşimi Rafsanjani (1989-1997)

Humeyni’nin ölümünden önce devlet başkanlığına seçilen Ali 

Akbar Haşimi Rafsanjani, 1934 yılında, İran’ın merkezinde Rafsanjan ilinde  

çiftçi bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Ruhullah Humeyni’den Kum’da 

teoloji eğitimi alarak yetişmiştir. 1960’lar ve 70’lerde Şah’ın Amerikan 

yanlısı politikalarına karşı gösteriler düzenleyen öğrenci gruplarının 

içinde yer almıştır. Devrime önayak olan Cumhur-e İslam partisinin ve 

Humeyni’nin ölümüne kadar varlığını sürdüren Devrim Konseyi’nin önemli 

bir üyesidir.  

1980 – 89 arası dönemde Meclis Sözcülüğü yapmış, İran- Irak 

Savaşı’nın son yılında ise Humeyni tarafından, İran Silahlı Kuvvetleri 

Başkomutanı olarak atanmış20, Birleşmiş Milletlerin çözüm önerisini kabul 

ederek İran- Irak  savaşının  sonlanmasını sağlamıştır. 

 Humeyni’nin ölümünden sonra iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan 

Rafsanjani, 2005 seçimlerinde Ahmedinejad karşısında kaybetmiştir.  

Halen 14 Mart 2012’de beş yıl süre ile atandığı “Expediency 

20 “Historical Personalities, Ali Akbar Haşemi Rafsanjani, Iran Chamber Society “http://www.irancham-
ber.com/history/arafsanjani/akbar_rafsanjani.php
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Discernment Council” (Maslahat / Danışma Konseyi) Başkanlığı görevini 

yürütmektedir.

Rafsanjani dini eğitimi ve Büyük Ayetullah Humeyni ile olan 

yakın ilişkisi sebebiyle, İran’daki muhafazakar kesime yakın;  aynı 

zamanda uluslararası arenada faydacı – pragmatik ve barışçıl bir politika 

izlenmesi gerektiğini savunan bir liberaldir. Rafsanjani, ekonomik olarak 

liberal, politik olarak otoriter ve felsefe olarak gelenekselci bir lider profi li 

çizmektedir. 

Rafsanjani Dönemi İran’da liberalizm yanlısı G6 hareketinin 

ön plana çıktığı  “onarım dönemi”21 olarak adlandırılır. Onarım dönemi 

devrimci değil ancak reformcu / yapısalcı bir dönem olup savaş 

döneminde kaybedilen ekonomik güç ve istikrarın yeniden inşa edilmesini 

amaçlamıştır. 

Bunun  içinde Weber’in akılsalcılığını anımsatan bir  tutumu kendine 

ilke edindiği söylenebilir. Rafsancani’nin iki dönem Cumhurbaşkanlığı, 

kişisel doktrinler yerine uzmanlığın öne plana çıkarıldığı, devrim yerine 

faydacı reel-politiğin, “devletin eli” yerine liberal, girişimci ekonomik 

politikaların tercih edildiği dönem olmuştur.22 

Rafsanjani, Rehber Hamaney’den daha etkin bir nüfuza ve yetkin 

bir İslami altyapıya sahiptir. Buna karşın liberal politikalar gütmesi İran 

iç politikasında hem “fakih” kavramının mutlakiyetinin sorgulanmasına 

hem de devrimin İslami özelliğinin mi, cumhuriyetçi özelliğinin mi ön 

plana çıkacağı / çıkarılacağı ikileminin doğmasına neden olmuştur. Kimi 

analizlerde rehber Hamaney’in temsil ettiği muhafazakâr grup ve Rafsanjani 

tarafından temsil edilen liberal grup ile İran ‘da çift başlı bir yönetim 

oluşmasının kolaylaşmış olduğu bir sav olarak ileri sürülmektedir.23

Muhammed Hatemi (1997- 2005)

1997 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde adaylığını 

koymadan önce sol eğilimli Militan Din Adamları Birliği üyesi olan 

Muhammed Hatemi,  köklü akademik altyapıya sahip bir din adamıdır.  

Haşimi Rafsanjani’nin önderliğindeki liberal G-6 grubu tarafından, 

21 Oğuz, S. , Çakır, R. (2000)  “Hatemi’nin İran’ı” İstanbul, İletişim 
22 Moslem, M. (2002) “Factional Politics in Post Khomeini İran” USA, Syracuse, ss. 114-124
23 Akdevelioğlu, A., Kürkçüoğlu, Ö., “Orta Doğu’yla İlişkiler” Oran, B. (ed.), Türk Dış Politikası Cilt 2: 

1980-2001, İstanbul, İletişim, 2001 s. 124-158, 579.
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gelenekselci muhafazakâr aday Natık Nuri’ye karşı 1997 seçimlerinde 

ılımlıların adayı olmuştur. O dönemde İran siyasi geleneğine uygun olarak 

meclis başkanının cumhurbaşkanı seçilmesi olağan olduğundan, 1997 

seçimlerini de Natık Nuri’nin kazanacağına kesin gözüyle bakılmıştır. 

Ancak İran’da başta kadın hareketleri ve daha sonra öğrenci hareketleri 

ile belirginleşen aşırı baskıcı rejime karşı tepki oylarının  birleşmesi, 

Rehber Hameney’in Natık Nuri’yi desteklemesine rağmen, Hatemi’nin 

Cumhurbaşkanı seçilmesini olanaklı kılmıştır.  

Hatemi ılımlı, idareci ve akılcı tavrı ile tanınmaktadır. 1997 

seçimlerinde Rehber Hamaney’in Natık Nuri’yi desteklediğini açıkça 

ilan etmesinin ardından “Eğer lider benim bu göreve uygun olmadığımı 

düşünüyorsa bu fi krine uyacak ilk kişi ben olurum”24 açıklaması ile aslında 

seçim sonucunu kendi lehine etkilemiş olduğu söylenebilir. Bunun nedeni 

İran’da halkın katılımı ve onayı ile cumhurbaşkanı seçilmenin rejimin 

meşruiyeti üzerinde oldukça etkili olabilmesidir.  Nitekim Hatemi’nin anılan 

açıklaması üzerine Rehber Hamaney bir açıklama yapmak zorunda 

kalmış ve “Halkın oylarını alan aday halk meşruiyetine sahiptir ve yasal 

cumhurbaşkanı olacaktır” diyerek Hatemi’nin çekilmesini engellemek 

durumunda kalmıştır. 

Hatemi’nin reform anlayışı Rafsanjani’nin anlayışından farklıdır. 

Rafsanjani liberal politikalar ve serbest pazar ekonomisini ön plana 

çıkarmıştır.  Hatemi ise halk grupları arasında eşitliği öne çıkarmak 

isteyen ılımlı İslam modeline eğilmiştir. Rafsanjani ile Hatemi arasında 

siyasi farklılıkları anlamak için bu nokta önem taşımaktadır. Rafsanjani 

liberal eğilimli olmasına karşın muhafazakar kesimin içinden biridir ve 

onların desteğini her zaman alabilmiştir. Oysa Hatemi’nin seçilmesinden 

itibaren uygulamaya koyduğu reformist politikaları (halk hareketlerine izin 

verilmesi, hukuki kuralların işlemesi, Avrupa’daki diplomatik temsilciliklerin 

yeniden açılması) aşırı muhafazakâr kesim tarafından aynı desteği 

görmemiştir. Sonuç olarak, 1997’de Hatemi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi 

ile İran’da çift başlı bir yönetim ortaya çıkmıştır. Hatemi siyasi, dini, sosyal 

altyapısı ile reformistler için umut vaat etmiş olsa da, İran’da siyasi rejimin 

gereği olarak son sözün rehbere ait olması Hatemi’nin etkinleşmesini 

engellemiştir.  Devlet başkanı ve dini lider arasında yaşanan çekişme, 

24 Oğuz, S. , Çakır, R. (2000)  “Hatemi’nin İran’ı” İstanbul, İletişim 
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hem iç hem de dış politikada ikilikler doğmasına neden olmuştur. 

Anılan ikilikler, siyasi yapının muhafazakarlığa dönük bir hamle 

yapılmasına, ve muhafazakar Mahmud Ahmedinejad’ın devlet başkanı 

seçilmesine fırsat tanımıştır. 

Mahmud Ahmedinejad (2005-2013)

Mahmud Ahmedinejad 1956 yılında Merkezî İran’da, Garmsar’da 

doğmuştur. İçinde büyüdüğü yoksulluğun, Ahmedinejad’ı İslami 

muhafazakârlığa ittiği söylenmektedir  (Al-Ahram Web Sitesi, 20 Haziran 

2009). Lisans eğitimini ve doktorasını mühendis olarak tamamlayan 

Ahmedinejad; 1979 yılında Elmo İlim - Sanat Üniversitesi’nde İslami 

Öğrenci Örgütünü kurmuş, üniversitelerde teolojik seminerler verilmesini 

(OSU) ön plana çıkarmıştır. Bu grubun Kasım 1979’da yaşanan “Rehineler 

Krizi”’nden sorumlu olduğu iddia edilmektedir. 1980 yılında devrimin batı 

karşıtı kültürel boyutunu vurgulamak üzere yapılan eylemler daha sonra 

“1980 Kültür Devrimi” olarak anılmıştır. Üniversitelerin takip eden üç yıl 

içerisinde kapanmasına neden olan bu devrimin, Ahmedinejad’ın liderlik 

ettiği grup tarafından planlandığı bilinmektedir. 

Ahmedinejad, Kültür Devrimi sonrasında Saddam Hüseyin’in 

önderliğindeki Irak’ın, İran’a saldırmasıyla başlayan İran-Irak savaşında 

Devrim Muhafızları’na bağlı istihbarat ve güvenlik birimlerinde görev almıştır. 

Savaş sonrasında Amerika’nın Irak’a yardım ettiğinin anlaşılmasıyla 

İran’da ABD’ye karşı kızgınlığın büyüdüğü dönemde Ahmedinejad da bu 

ortamdan etkilenmiştir (Global Security Web Sitesi; 23 Haziran 2009). İran 

Devrim Muhafızları (Iranian Revolution Guards) İç Güvenlik departmanına 

bağlı olarak Evin Hapisanesi’nde siyasi düşünce suçlularının infazında 

görev aldığı söylenmektedir. 1990-93 yılları arasında Kuzey İran’da 

çeşitli illerde yaptığı belediye başkanlıklarının ardından Kültür Bakanlığı 

danışmanlığı görevinde de bulunmuştur. 

1993’de Erdebil Valisi olan Ahmedinejad, 1997’de dönemin 

devlet başkanı Hatemi tarafından görevden alınınca Elmo –Sanat 

okuluna öğretim görevlisi olarak geri dönmüş Abadgaran-e Iran-e İslam-e 

ismini alan yeni radikaller olarak bilinen genç kesimi örgütlemiştir. Sözü 

edilen grubun, İran’daki genç nüfus potansiyeli de düşünüldüğünde,  

Ahmedinejad’ın seçilmesinde çok büyük etkilerinin olması şaşırtıcı değildir    
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(Al-Ahram Web Sitesi, 20 Haziran 2009).

Ahmedinejad İslamcı ve popülist görüşleri savunan bir dini 

muhafazakardır. Seçim kampanyası ve seçim sonrası çalışmaları 

genellikle yoksulluk, yolsuzluk ve işsizlik üzerine yoğunlaşmıştır (Al-

Ahram Web Sitesi, 20 Haziran 2009). Sade yaşantı tarzı, iyi eğitim mazisi 

ve dürüstlük retoriğini ön plana çıkaran politikaları ile halkın fakir ve yoksul 

kesimlerinde popülerlik kazanmıştır. 

Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanı seçilmesi İran’da yaklaşık 15 

senedir devam eden reformist hareketlerin siyasi arenadaki yükselişinin 

duraklama dönemine girişi olarak algılanabilir. Bu yükselişin durması 

Ahmedinejad dönemi ile “İran’da muhafazakâr çizgiye geri dönüş” olarak 

değil, “dini kadro ve siyasi kadro arasında yaşanan ikilem ve çatışma 

ortamının yerini uzlaşmacı, dengeli ve tekelci bir ortama bırakması” olarak 

algılanmalıdır.

İncelenen dönem, hem bir lider olarak Ahmedinejad’ın kimi 

zaman provoke edici ve agresif duruşu, hem de uluslararası konjonktürün 

yarattığı tehdit algılamaları nedeniyle İran için statükocu bir çizgi olarak 

nitelendirilebilir. 

İran’da güçlü bir biçimde algılanan ABD tehdidi,  İran’ı devlet 

olarak farklılaştıran rejim faktörünün güçlendirilmesi gereksinimini 

doğurmuştur. 

Batı karşıtlığı İran’da etkin bir birleştirici etmen olarak varlığını 

sürdürmesine rağmen, Ahmedinejad’ın söz konusu katı dış politika 

uygulamaları iç politikada da kendini göstermiştir. 10 Haziran 2009 tarihinde 

yapılan başkanlık seçimlerinde de Ahmedinejad oyların çoğunluğunu 

almış, ancak seçim zaferinin meşruiyeti İran’da hatırı sayılır bir kesim 

tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. 

Hasan Ruhani (2013-…)

Asıl adı Hasan Feridun olan ve Ruhani soyadını daha sonra alan 

İran’ın yeni cumhurbaşkanı 12 Kasım 1948 yılında Semnan bölgesinde 

Sorkheh vilayetinin başkenti olan Sorkheh ilinde doğmuştur. 

Evli ve ikisi erkek, üçü kız, beş çocuğu bulunan Ruhani’nin eşi 

topluluk önünde hemen hiç görülmemiştir. Büyük oğlunun yirmili yaşlarında 
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öldürüldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor olsa da bu konuda açıklayıcı bir 

bilgi bulunmamaktadır. Hayattaki oğlu mühendis olup kızlarından birisinin 

evli olduğu bilinmektedir.

1960 yılında 12 yaşında Semnan seminerlerinde dini eğitim 

almaya başlayan Ruhani 1961 yılında dini eğitimine Kum kentinde devam 

etmiştir. 1969 yılında girdiği Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 

1972 yılında mezun olmuş ve eğitimine İngiltere’de Glasgow Caledonian 

Üniversitesinde devam ederek doktorasını almıştır. Aynı zamanda ruhani 

sıralamada Huccetul İslam rütbesine sahip olan Ruhani’nin doktora 

konusu; “The Flexibility of Shariah” (Şeriatın Esnekliği)’dir.

Ruhani anadili Farsça dışında İngilizce, Almanca, Fransızca ve 

Rusça bilmektedir. 

Şah karşıtı olarak bilinen ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu 

olan Ruhani’nin annesi Semnan bölgesinde yaşamını sürdürmekte olup, 

babası 2011 yılında vefat etmiştir.

Ruhani’nin Farsça (16), İngilizce (2), Arapça (2) dillerinde 

yayınlanmış kitapları ile yüzü aşkın bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Çok küçük yaşlardan başlayarak Humeyni sempatizanı olan 

Ruhani halka açık konuşmalarında güçlü bir Humeyni yanlısı duruş 

sergilemiş ve bu konuşmalarından birisinde Humeyni’yi İmam olarak 

tanımlayınca SAVAK (İran Gizli Servisi) tarafından uğradığı baskılar 

sonucu 1977 yılında İran’ı terk etmek zorunda kalmıştır.  Irak üzerinden 

1978 yılında Humeyni’ye katılmak üzere Fransa’ya giden Ruhani, İslam 

Devriminden sonra Humeyni’nin yakın çevresinde yer almıştır. İran’da 

“İslam Devriminin Çocuğu” olarak adlandırılan Ruhani 1980 yılında 

milletvekili olarak parlamentoya girmiş ve beş dönem boyunca (2000) bu 

görevini aralıksız sürdürmüştür. 

Birinci ve ikinci dönemlerde Savunma Komitesi Başkanlığı, dört 

ve beşinci dönemlerde Meclis Başkan Vekilliği ve Dış Politika Komitesi 

Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

İran-Irak savaşı sırasında Rafsancani’nin sağ kolu olan Ruhani 

“Yüksek Savunma ve Savaşı Destekleme Üst Konseylerinde (Supreme 

Defence Council - High Council for Supporting War) görev almıştır. 

Savaş devam ederken Hava Savunma Komutanı olarak atanan Ruhani 
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1988 yılında Silahlı Kuvvetler Başkomutanı görevine getirilmiştir. 1991 

yılında Expediency Council, 1999 yılında Assembly of  Experts üyesi olan 

Ruhani 1992 yılından Cumhurbaşkanı seçildiği 2013 yılına kadar İran’ın 

dış politikalarına yön veren Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı 

görevini yürütmüştür. 1992-2000 yılları arasında Meclis Sözcülüğü 

görevini yürüten Ruhani 1989 yılında atandığı Ulusal Güvenlik Yüksek 

Konseyi’nin (Supreme National Security Council) 2005 yılına kadar Genel 

Sekreterliğini üstlenmiştir.

1989-1997 arasında Haşimi Rafsancani, 2000-2005 yılları 

arasında Muhammed Hatemi’nin Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde 

bulunan Ruhani 2003-2005 yıllarında Hamaney’in isteği üzerine, İran’ın 

EU-3 ülkeleriyle (Fransa-Almanya-İngiltere) yürütülen müzakerelere İran 

adına Baş Müzakereci olarak katılmış ve bu dönemdeki performansı 

kendisine “Diplomat Şeyh” ünvanını kazandırmıştır.

Ilımlı ve zaman zaman Hamaney’in bazı görüşlerini eleştirdiği 

konuşmalar yapmış olsa da Ruhani İran İslam Devriminin yetiştirdiği ve 

Devrime sadık birisi olarak tanınmaktadır.

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylar arasında 

diğerleri Anayasayı Koruyucular Konseyince veto edildiği için tek din 

adamı olan Ruhani, seçim kampanyasında reformist kimliği ile tanıtılmış 

olsa da aslında pragmatist bir felsefeye sahiptir. Uluslararası topluluk ve 

sisteme entegre olmadığı sürece İslam Devriminin başarılı olamayacağına 

inanan Ruhani’nin sahip olduğu ılımlı politika anlayışı ile reformist ya da 

muhafazakar olmaktan çok merkezci olduğu söylenebilir.

Seçim kampanyası süresince Ahmedinejad’a, yaptığı fevri 

ve sert açıklamalarla İran’a büyük zararlar verdiği eleştirilerini yönelten 

Ruhani ayrıca halkın barışçıl gösteri hakkının sınırlanmasına karşı çıkışı 

ile de dikkat çekmiştir.

Ambargolar nedeniyle İran’da artan işsizlik sorununu çözme ve 

bozulan ekonomiyi onarmanın öncelikli hedefl eri olduğunu vurgulayan 

Ruhani, Ahmedinejad döneminde kaldırılan kimi kurumların (örneğin Plan, 

Organizasyon ve Yüksek Ekonomik Konsey) yeniden ihdas edileceğini 

açıklamıştır. Yine siyasi tutuklular konusunda farklı bir tutum izleyeceğini 

kampanyada açıklayan Ruhani, toplumdaki ayrışmayı gidermeyi 



56

önemseyeceği bir yumuşamanın sinyallerini vermiştir.

Bütün bunlar ve Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ılımlı, 

İran’ın Batı ile ilişkilerini onarıcı politika izleyen ve bunda da kısa 

zamanda önemli mesafeler kat eden Ruhani’nin anılan politikasının 

Devrimden sapma biçiminde algılanması yanlış bir değerlendirmeye eşlik 

edecektir. Yıllarca Batılı ülkelerle nükleer müzakerelere katılmış bulunan 

ve diplomatik bir deneyim sahibi olan İngiltere’den doktoralı Ruhani’nin 

dini eğitimi, (Huccet-ul İslam) devrimin üst kadro ve liderleri ile çok uzun 

yıllar öncesine dayanan ilişkileri ve kazandığı güven, atandığı, Devrimin 

özü ve ruhunun korunması ile görevli postlar dikkate alındığında izlediği 

politikanın mevcut koşul ve konjonktürde pragmatist bir yaklaşım ve reel 

politik gerçeklere uygun olduğu söylenebilir.

İzole edilerek yalnızlaştırılmış, dost olmayan ülkeler ya da 

bu ülkeler toprakları kullanılarak çevrelenmiş, uygulanan ambargolar 

nedeniyle ekonomik yaşamı sıkışmış, yükselen beklentilerine karşın 

refah düzeyi düşmüş, işsizliğin sürekli yükseldiği İran halkının rejimin ve 

devrimin yanında daha ne kadar süre ile yer alacağı ve sadık kalacağı 

sorusunun yanıtı elbette diyalektik açıdan salt milliyetçi söylem ve 

eylemlerle sürdürülebilir kimliğini koruyamaz olmalıdır.

Ruhani’nin bu tabloyu çok iyi okuduğu ve uyguladığı politikanın 

rejimden sapmak yerine devrim ilkelerini ve rejimi koruma bağlamında 

pragmatist bir yaklaşımı sergilediği değerlendirildiğinde, İran’ın devrimden 

ödün vermeden Batı ile ilişkilerini onararak bölge gücü kimliğini pekiştirmekte 

olduğu sonucuna varmak gerçekçi bir analiz olarak görünmektedir.  

İRAN’DA SİYASİ YAŞAM

İran’da Sosyal Sınıfl ar, Baskı ve Çıkar Grupları

Başat Gruplar: Çarşı, Ruhban ve Entelektüeller

Gelinen noktada, reformistler ve muhafazakârlar arasında 

süregelen anlaşmazlıkların nedenlerini anlayabilmek için İran’daki siyasal 

yapılanma ve kültürün irdelenmesi gereği belirtilmişti. İran’daki siyasal 

yapılanma, sosyal yapılanmanın ayrıştırdığı grupların, siyasi alanda 

partiler zemininde varlık göstermelerinin sonucu olarak nitelendirilebilir. 

İran’da sosyal yapılanma “Esnaf” (Çarşı), “Ruhaniler” ve “Aydınlar “olarak 

üç gruba ayrılmıştır. 
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Çarşı 

İran’da “Çarşı”, Kaçar Hanedanlığı’nın hüküm sürdüğü yıllarda 

Gülistan sarayının (Kakh-ı Golestan) yakınında küçük marketlerin 

birleşmesiyle yaklaşık 150 sene önce kurulmasından günümüze önemli 

bir aktör olmuştur.  Yalnızca ekonomik ve ticari alanda değil sosyal ve 

siyasi alanlarda da söz sahibi olan etkin ve güçlü bir sınıftır. Çarşı’nın 

gelenekselciliği ve yeniliği bir arada yaşatan dine bağlılığı ve devrimci 

özelliği 18. Yüzyılın başına dayandırılabilir. 

1905’de Kaçar Hanedanlığı’nda yaşanan anayasal devrim, şeker 

ticareti yapan çarşı grubunun ekonomik koşulları beğenmeyerek ruhban 

sınıfı ile birlikte ayaklanması sonucu gerçekleşmiştir.

Çarşı’nın cami ile bağı ise İslam’ın ilk çağlarına uzanır. Hz. 

Muhammed ve eşi Hz. Hatice’nin de ticaretle ilgili olması ve Mekke’den 

başlayıp Kudüs’ten geçerek Şam’a giden kervanları yönetmeleri ticari 

sınıf ile ruhban sınıfı arasındaki bağların temelini oluşturmuştur. İran’da 

da diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi dini ulema aynı ailelerden gelir 

ve ticaret adamları bu ailelere bir tür vergi ödeyerek onların eğitim, sosyal 

yardım ve dini konulardaki hizmetlerine olanak sağlar. Bu durum dini 

ulemanın toplum içindeki saygınlığının artmasına da neden olmuştur. 

Ayrıca İran’da ticaret adamları, müminler ve ulema sınıfı arasında aracı 

görevi de görmüştür (Hiro: 2005; 5-7). Bu arada İran’da son Şah dönemi 

de dahil olmak üzere ruhban sınıfının (ulemanın) eğitim üzerindeki ağırlık 

ve yönlendiriciliği (örneğin müfredatın hazırlanması) sistem üzerindeki 

etki gücünün anlaşılması açısından ayrıca not edilmelidir.

“Çarşı” (Bazara) sınıfı İran’da sosyal, siyasi, ve ekonomik 

alanlarda söz sahibi etkin bir sınıf olup kendi içinde sanayi burjuvası (butik 

sınıf) ve tüccar burjuvası (geleneksel orta direk) olarak ayrıştırılabilir  

(Arı: 2006; 333). Butik sınıf liberalizm yanlısı,  batı sistem ve değerlerine 

eğilimli, burjuva sınıfıdır. “Geleneksel orta direk” olarak adlandırılanlar 

ise gelenekçi ve muhafazakâr orta sınıftır. Bu sınıfın mensupları İslam 

rejiminden önceki dönemde Şah’ın uyguladığı liberalizasyon politikalarına, 

rejimden sonra ise Hatemi ve Rafsanjani dönemindeki liberalizasyon 

hareketlerine karşı çıkmışlardır. 

İran çarşısı (sınıfı), her dönem halkın içinden gelen muhalefetin 
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temsilcisi konumunda kabul edilmesine karşın, İslam devrimi süresince 

değişim rüzgârlarını desteklememeleri ilgi çekicidir.  Bu durumun, İslami 

rejim içinde Çarşı‘nın halk temsilcisi kimliğinden çok muhafazakâr 

kimliğinin ön planda olduğunu gösterdiği söylenebilir. 

Bonyadlar

İran’da çok sayıda özel ve devlete bağlı, İslami yardım amaçlı 

vakıf bulunmaktadır. Bu vakıfl ar sadece İran’ın dini liderine (rehber) 

hesap vermek durumundadırlar ve vergiden muaf tutulurlar.  Ticaretten 

üretime; dini–siyasi propagandadan, eğitim ve sanata hemen her alanda 

faaliyet gösterirler. Bu vakıfl ardan en büyükleri kitleleri harekete geçirme 

ve siyasi baskı uygulama konusunda daha güçlü bir konum ve olanağa 

sahip bulunmaktadırlar.  Bonyadlar fi nansal ve hukuki olarak bağımsız 

kurumlardır ve yalnızca İmam’ın onların eylemleri üzerinde gücü vardır. 

İran’da en özerk yapı konumunda bulunan bonyadların devlet 

kaynaklarını sınırsız kullanma hakkı bulunmaktadır ve devlet bütçesinin 

%58’ini oluştururlar. Bütün vakıfl ar, moluk-e tavayef (küçük kral) adı verilen 

önemli dini fi gürler tarafından yönetilirler.  Bir fi kir verebilmesi amacıyla 

İran’da en büyük ve etkin vakıfl ar aşağıda sıralanmıştır:

• Bonyad-e janbazan va mostafazan (Özürlüler ve 

         Bastırılmışar Vakfı)

• Bonyad-e shahid ( Şehitler Vakfı)

• Bonyad-e astan-e god-e rezavi (İmam Rıza Vakfı)

• Bonyad-e panzdah-e khordad (15. Khordad Vakfı)

• Bonyad-e eqtesad-e eslami (İslami İktisat Vakfı)

• Bonyad-e Resalat (Kutsal Görevler Vakfı)

• Bonyad-e Maskan (İmar Vakfı)

• Bonyad-e Refahat (Refah Vakfı)

• Sazeman-e Tablighat-e Eslami (İslami Propoganda   

         Örgütü)
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Ruhaniler (Ruhban Sınıfı)

Ruhaniler; Humeyni’nin de devrim öncesinde dâhil olduğu manevi 

değerlerin savunucusu olarak anılan grubu temsil eder. Dini hiyerarşide en 

üst kademe Marja-e Taqlid-e Motlaq’dır. (Merci-i Taklid) Mutlak emülasyon 

(öykünme, taklit) kaynağı olarak algılanır.  

Ayetullah el-Uzma, Allah’ın büyük işareti anlamına gelmektedir. 

Şii dünyasında yirmiyi aşkın Ayetullah el- Uzma bulunmakta, ve bunlardan 

birçoğu da İran’da yaşamaktadır. Ayetullah, Allah’ın işareti, Huccet-ül İslam, 

İslam’ın kanıtı, Tekat’ül İslam Allah’ın güvendiği anlamına gelmektedir. 

Ruhban sınıfı mensuplarının rütbe ve eğitimleri ile ilgili bilgiler 

çalışmanın önceki bölümlerinde verilmişti.

Aydınlar

Aydınlar, uluslararası sistemde farklı dönemlere göre öne çıkan 

milliyetçi, sosyalist ve dini akımları takip eden entelektüel elit sınıfı temsil 

etmektedirler. Aydınlar temel olarak siyasi ve ekonomik amaçlarına göre iki 

farklı gruba ayrılmıştır; daha fazla demokrasi talep edenler ve kaynakların 

eşit dağılımını savunanlar. 

Radikal İslam’ın eleştirisi sonucu ortaya çıkan bu iki grubun ortak 

noktası batı karşıtı olmalarıdır. Anılan iki görüşten birincisi, İslam’ın sosyal 

yaşam üzerindeki etkisinin sınırlandırılması, evrensel kurallara uygun bir 

hukuk devleti kurulması ve demokrasinin geliştirilerek desteklenmesi gibi 

düşünceleri savunmaktadır. İkinci tür aydın görüşü ise ekonomik olarak 

sosyalist eşitlikçi bir düzeni savunmakla birlikte; radikal İslam’a karşı daha 

ılımlıdır. Ulemanın günlük hayatla ilgili olaylara müdahalesini eleştirirken, 

yalnızca alınan kararların İslami kurallara uygun olup olmadığına karar 

vermesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Diğer Gruplar: Kadın Hareketleri, Öğrenciler ve Dış Baskı 

Grupları

İran’da rejim ve sivil toplum arasında konumlanmış etki grupları 

ve bireyler de bulunmaktadır. Bunlar yarı muhalefet (semi-opposition) 

olarak nitelendirilirler; Kiyan Okulu, Montazeri gruplaşması, İran Özgürlük 
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Hareketi, Iran-e Farde gruplaşması, İslami Kadın Hakları örgütü bu 

gruplara örnek olarak verilebilir. 

Kadın Hareketleri

İran İslam Devrimi öncesinde, Şah zamanında ülkenin geneline 

yayılmış olan sosyo-ekonomik alandaki eşitsizlik iki tür kadın tipi yaratmıştır: 

daha zengin, lüks tüketimi olan, batılı modern kadınlar ve tarımla, toprakla 

uğraşan, ekonomik açıdan daha güçsüz olanlar. İslam Devrimi sosyo-

ekonomik açıdan farklı bölünmüş bu kadın gruplarını, tek tip İslami kadın 

yaratarak bir araya getirmeye çabalamıştır. 

Şah döneminin ardından İslam Devrimini izleyen dönemde 

kadınların sahip olduğu haklar fazlasıyla sınırlandırılmıştır. Kadınların 

madencilik ve tarım okuması ya da avukat olarak çalışması yasaklanmış; 

sokağa çıkarken hicab giymeleri zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca erkeklerin 

tek tarafl ı boşanma hakkı ve çok eşli olabilme hakkı tekrar gündeme gelmiş, 

kadınların çocukların velayetini alabilmeleri yasalar ile neredeyse imkânsız 

hale getirilmiştir. 1990’ların başında ise İslami feminizm olgusunun ortaya 

çıkışı ile İslami hukukun modern ve demokratik yorumunun yapılmasını 

savunan “Yeni Dini Düşünce” (Now-Andishi-ye Dini) akımı güçlenmiştir. 

(Mir- Husseini; 2006: 25) Son yıllarda İran’da kadınlara uygulanan 

sınırlama ve kısıtlamalarda kimi iyileştirmeler gerçekleştirilmeye başlanmış 

özellikle Ruhani döneminde anılan iyileştirmeler çerçevesi genişleyerek 

ivme kazanmıştır.

Öğrenci Hareketleri

Günümüzde İran’da genç kuşağın hafızasında Şah dönemi ya da 

İslam Devrimi’nin gerçekleştiği dönemin yer aldığını söylemek zamansal 

açısından güçtür. Monarşik ve otokratik dönemin tanıkları olmadıkları 

için bu durum, genç kuşakların İran’da var olan İslami rejimi devrimci 

olarak algılamalarını oldukça güçleştirmektedir. Dolayısıyla İslam Devrimi 

döneminde doğan yeni genç neslin olgunlaşmaya başlamasıyla25 sisteme 

karşı eleştirel duruşları da giderek etkinleşmeye başlamıştır. 

İran’da öğrenci hareketleri yirmili yaşların başında ve daha 

25 İran’ın 2006 sayımına göre 70.472.846 kişi olan nüfusunun %65’i 25 yaşın altındadır.   
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genç olanlar şeklinde iki grupta sınıfl andırılabilir (Khosrokovar; 2002: 8). 

İlk grup, Hatemi’nin destekçisi ve takipçisidir, temelde eleştirel duruşları 

daha fazla siyasi özgürlük  elde edebilmekle ilgilidir. 

Öte yandan yaşları daha küçük olan orta okul ve lise çağındaki 

gençlerin isteklerinin ise ağırlıkla sosyal yaşam ile ilişkili olduğu 

gözlemlenmektedir. Karşı cinsle ilişkilerinde daha özgür olmayı, partiler 

düzenleyip, alkol tüketebilmeyi ve müzik dinleyebilmeyi istemektedirler. 

Özgürlükçü toplumlarda bir hak olarak talep edilmesi hayatın akışı ve 

değerler sistemi ile bağdaşmayan bu istekler, İran’da sosyal yaşamın 

daraltılmış sınırları ve genel kabuller hakkında aydınlatıcı bir örnek 

olmalıdır. Bu bağlama mevcut genç gruplar, devlet politikasını kendilerine 

karşı duyulan güvensizlik olarak algılamakta ve daha fazla özgürlük ve 

sorumluluk talep etmektedirler. 

 Öğrenci hareketlerinin ortaya çıkışı devrimci siyasetin gözden 

geçirilerek revize edilmesi ve yeni bir sosyal gücün İran’ın siyasi hayatına 

girmesi anlamına geldiğinden kritik öneme haizdir. Çünkü öğrencilerin 

önemli bir bölümü sosyal sisteme neredeyse tümden karşı çıkmaktadır. 

1968’de Avrupa’daki öğrenci hareketlerinden esinlenen 

öğrenciler, Şah rejimine karşı çıkan ve İslam Devrimi’ni destekleyen en 

önemli gruplardan biri olmuştur (Ali M. Ansari: 2006; 118). Bu eğilimin 

bir devamı olarak günümüzde de reformcu kampa dâhil olmaları 

azımsanmamalıdır.

Dış Baskı Grupları: İslami Marksistler, Kürtler ve Sünniler

İran İslam rejimine dışarıdan karşı olan gruplar Monarşistler, 

İslami Marksistler, Kürtler ve Sünniler olarak belirtilebilir. Bu noktada, 

anılan gruplardan kısaca söz edilecektir.  

İslami Marksistler

Devrim öncesindeki Tudeh partisinin devamı olan grup, totaliter 

tek parti sistemine dayalı sosyal devlet anlayışını savunmaktadır. Saddam 

döneminde Irak’ta konumlanmış olan Halkın Mücahitleri Örgütü temel 

olarak “İslami Marksist” kabul edilmektedir. Mücahit ve İran Zamin, İslami 
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Marksistlerin yayın organı olarak bilinmektedir. 

Kürtler 

İran nüfusunun %51’ini Meşhed, Şiraz, Kirman ve İsfahan da 

yaşayan Farslar, %24’ünü kuzeybatıda (Tebriz, Rezaiye) yaşayan Azeriler, 

%8’ini kuzeyde yaşayan Gilek ve Mazandaraniler, % 7’sini Irak ve Türkiye 

sınırına yakın yaşayan çoğunluğu Sünni olan Kürtler,  %3’ünü  petrol 

zengini Kuzistan bölgesinde yoğunlaşan Araplar, %2‘sini göçebe hayat 

süren ve genelde batıda bulunan Lurlar, %2’sini Pakistan sınırına yakın 

Beluçlar, %2’sini  Türkmenler ve  % 1’ini diğer etnik gruplar (Ermeniler, 

Dürziler, vb.) oluştururlar.26 İran’da yaşayan beş milyon Kürt’ün yaklaşık 

%30’unun Şii kökenli olması ve söz konusu Şii Kürtlerin bölgedeki diğer 

Kürtlerle işbirliğine yanaşmamaları, İran Devleti’nin yakın tarihte Kürtleri 

yönetebilmesini kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte özellikle PKK’nın 

uzantısı olan PJAK; İran, Türkiye ve Suriye’de Kürt nüfusun yoğun olduğu 

bölgelerde otonom bir Kürt bölgesi kurulmasını hedefl eyen İran Kürdistan 

Demokratik Partisi ile birlikte son dönemde Şii Kürtlerin diğer Kürtlerle 

birleşmeme yönündeki dirençlerini kısmen de olsa kırabilmiştir (Keskin; 

2008). 

Sünniler

Şiilerin çoğunluğu, Farslardan ve Azerilerden; Sünnilerin 

çoğunluğu ise Kürt, Türkmen ve Belluçlardan oluşmaktadır.  Nüfusun 

%90’a yakınının Şii olması dini olarak homojenite sağlamasına rağmen; 

Şiilerin İslami rejimin kurucusu ve doğal olarak başat gücü konumunda 

bulunması Sünnileri rahatsız etmektedir. İran içinde Sünnilerin Şiilerle eşit 

haklara sahip olmasını isteyen Sünniler, Pakistan ve Londra’yı üs olarak 

kullanarak diplomatik araçlarla agresif politikalar izlemektedirler.  

Sünni gruplar, İran içinde başarısız kalkışma girişimleri, Amerika 

ve İngiltere’de yapılan lobicilik faaliyetleri ve batılı medyanın kullanılması 

ile etkinleşmeye çalışmaktadırlar.

26 Ayrıca Farsça ve Lehçelerini toplumun %58’i, Türkçe ve lehçelerini %26’sı, Kürtçe %9’u,  Luri %2si, 
Belluca’yi  %1’i konuşur.
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İran Devrimi sonrasında Siyasi Parti Sistemi

İran’da söz konusu sosyal sınıfl ar koşullara göre kendi 

aralarında gruplaşarak siyasi hayata dâhil olurlar. Anılan gruplar, yaygın 

ve güçlü bir parti kültüründen çok, etkin olarak örgütlenemeyen küçük 

oluşumlardır. Bu gruplar var olan rejimlerden hoşnutsuzluğun en üst 

düzeye çıktığı dönemlerde ortak bir çatı altında kendilerini tanımlar ve 

pragmatik bir birleşme eğilimi gösterirler. İstenen reform ya da devrimin 

gerçekleşmesinden sonra baskın olan grup diğer(ler)ini tasfi ye eder 

ve pragmatik bütünlük kendi arasında tekrar küçük gruplara ayrışır. Bu 

durumun İran’da siyasi bir ritüel halini aldığı söylenebilir.  

İran İslam Devrimi döneminde tam da sözü edilen ritüelin 

yaşandığı söylenebilir. Örneğin, Devrim’den önce İslami kesim ile işbirliği 

yapan komünist parti Tudeh, seçimden sonra Humeyni tarafından tasfi ye 

edilmiştir. 

İran’da sosyo-ekonomik eşitsizliğin neden olduğu toplumsal 

huzursuzluk, Şah iktidarına karşı oluşan küçük grupların din şemsiyesi 

altında birleşerek,  büyük bir muhalefet hareketine dönüşmesine olanak 

sağlamıştır. (İran sosyal ve kültürel yapısının % 90 gibi bir çoğunlukla Şii 

olması ve bu anlamda homojen yapısı anılan küçük grupları din şemsiyesi 

altında birleştiren, kolaylaştıran etmen olarak anlaşılmalıdır). 

2009 seçimlerinin ardından Tahran merkezli olarak yaşanan 

toplumsal olayların olası bir devrim veya reforma işaret edip etmediğini 

anlamak için İran İslam Devrimi öncesinde var olan ve sonrasında oluşan 

gruplar değerlendirilmelidir. 

İran İslam Devrimi radikal sağdan, komünizme farklı birçok 

görüşü bir araya getirdiği için Humeyni’nin muhafazakârlığına dayalı 

İslami rejim aslında kaygan bir zemine oturtulmuştur. Söz konusu kaygan 

zemin, Humeyni taraftarlarının kendilerini yeni bir terimle bonyadegar 

olarak tanımlamalarıyla farklılaşmıştır (Abrahamian; 1993: 19).  Kendilerini 

muhafazakâr ve Humeyni ye bağlı olarak tanımlayan bu grubun aksine, 

Humeyni daha çok sosyo-politik konular ve “üçüncü dünya popülizmi” ile 

ilgilenmiştir. Orta sınıfın daha alt sınıfl arı harekete geçirdiğine inanan söz 

konusu eğilim, popülist politikalar, karizmatik bir lider ve fi gürlerle işlevsel 

zemin bulabilmekteydi. Humeyni de, aktarılan paradigma ile paralellik 
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gösterecek şekilde kişisel karizmasını pekiştirmeyi ve küçük burjuvaya 

dayalı özel mülk prensibini ortadan kaldırmayı amaçlamış (Brumberg; 

2001: 11), böylece halkın desteği ile gücün kendi üzerinde toplanmasını 

sağlayabilmiştir.

Devrim Öncesi Gruplar

Devrim öncesi gruplar radikal İslamcılar, ılımlı İslamcılar, 

milliyetçiler, liberaller ve ılımlı solcular olarak farklılaşmaktadır.27 Radikal 

İslamcılar, kendilerini Şah’a ve monarşiye karşı olarak tanımlamıştır. 

Devrim döneminde devlette önemli pozisyonlara gelecek olan devrim 

öncesi radikal İslamcı isimlerden bazıları; Büyük Ayetullah Humeyni, 

Haşimi Rafsanjani,  Ali Hamaney gibi kilit fi gürlerdir. Humeyni’nin son 

dönemlerine kadar varlığını sürdürecek olan Cumhur-i İslami partisi de bu 

grup tarafından kurulmuştur. 

Ilımlı İslamcılar, Şah’ın yetkilerinin, dolayısıyla monarşinin 

sınırlandırılmasını istemişlerdir. Ilımlı İslamcılar için milliyetçilik itici güç 

olmuştur. Meşrutiyeti savunan bu grubun içinde Azeri kimliğiyle ön plana 

çıkan Ayetullah Şeriatmaderi dikkat çekmektedir. İran’ın kuzeyinde Güney 

Azerbaycan olarak adlandırılan bölgedeki Azeri toplumunun sesi olarak, 

parlamenter sisteme dayanan meşrutiyeti istemesi anlamlıdır.  

Milliyetçiler, demokrasiye dayalı İslami Cumhuriyeti savunmuşlar, 

İslam otoritesine karşı olmuşlardır. Ilımlı solcular, devrimin gerekliliğine 

inanmakla birlikte, devrimin İslami yapısının öneminden çok toplumsal ve 

ekonomik alanda yapılacak radikal değişikliklerle, sosyal eşitliği sağlamanın 

önemini vurgulamışlardır.  Devrim sonrasında rejim muhalifl eri olarak, 

çeşitli ülkelerde ve İran’da faaliyet gösterecek olan Halkın Mücahitleri 

Örgütü, (Mujaheddin-i Khalq)  tam anlamıyla sosyalist olmamakla birlikte 

İslam’ın sosyalist sayılabilecek bir yorumunu yapmalarından ötürü bu 

grubun parçası olarak değerlendirilebilir.  Radikal Solcular ise komünizm 

yanlısıdır. Devrim öncesinde İslami kesimden sonra en güçlü oluşum 

komünizm yanlısı sol parti Tudeh’tir.

Devrimden sonra anılan gruplar homojenite sağlamak amacı 

27 Oğuz, S., Çakır, R.,  “Hatemi’nin İran’ı” İstanbul, İletişim, 2000.
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ile çeşitli nedenlerle Humeyni tarafından tasfi ye edilmiştir. İran’da İslam 

Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra 1989 yılında Rafsanjani’nin isteği 

ve Humeyni’nin onayı ile kapatılana kadar Cumhur-i İslam adlı İslam 

Devrimi’nin gerçekleşmesinde de aktif rol almış olan parti etkindir. İran-Irak 

Savaşı’nın bitişinin ardından dış tehditlerin görece azaldığı bir dönemde, 

içinde gruplaşmalar başladığı gerekçesi ile Rafsanjani, Humeyni’den 

Cumhur-i İslam partisinin kapatılmasını istemiştir.

İran İslam Devrimi Dönemi’nde Siyasi Yelpaze

İran’da İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinin hemen ardından 

başlayan İran-Irak Savaşı (1980-1988), rejim içinde farklılaşan grupların 

dış tehdide karşı birleşmelerine neden olmuş ve savaşın bitimine kadar 

İran iç siyaseti istikrarlı bir görünüm çizmiştir. Savaşın sonlarına doğru İran 

iç siyasetinde var olan eğilimler tekrar ön plana çıkmıştır.  Anılan eğilimler; 

Hüseyin Musavi’nin desteklediği muhafazakâr sol, Haşimi Rafsanjani 

liderliğinde Ilımlı liberaller, özellikle Ruhanilerin başkenti olarak görülen 

Kum Merkezli muhafazakâr kanat olarak tanımlanabilir. 

 Anayasa revizyonunun gündemde olduğu, rehber ve 

cumhurbaşkanı ile birlikte devletin yönetim kadrosunun yeniden 

belirleneceği bir dönemde, 1988’de Iran–Irak Savaşı’nın bitişinin hemen 

ardından yaşanan kriz İslami rejimdeki söz konusu gruplaşmaların 

yansıması olarak da düşünülebilir. 

İran’da Humeyni’nin ardından Büyük Ayetullah Hüseyin 

Montazari’nin Rehber olması beklenmiştir. Dini yetkinliği ve halk arasındaki 

saygınlığı nedeniyle bu göreve uygun görünen Montazari, Humeyni’nin 

ölümünden önce yaptığı liberal olarak değerlendirilebilecek açıklamalar 

nedeniyle üyesi olduğu Anayasa Koruyucular Konseyi’nden istifaya 

zorlanmış ve Rehber olması engellenmiştir. Büyük Ayetullah olan Hüseyin 

Montazari’nin İran’da siyasi sistemin revize edilmesi gerekliliğini dile 

getirmesi muhafazakâr kanat tarafından hoş karşılanmamıştır.  Montazari, 

İran’da daha açık ve hoşgörülü bir devlet anlayışının benimsenmesi 

gerekliliğini vurgulaması, İslam Devrimi’nin 10 senesinin eleştirisinin 

yapılması gerektiğinin altını çizen konuşmalarının yazılı ve işitsel medyada 

yayınlanması gibi nedenlerle Uzmanlar Konseyi tarafından Rehberlik 
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makamı için uygun aday olarak görülmemiştir. 

Montazari yalnızca iç siyasete ilişkin eleştirileri nedeniyle değil, 

aynı zamanda İran’da resmi politika olarak benimsenen batı karşıtlığı 

görüşünü ihlal ettiği gerekçesiyle de dışlanmıştır. 1986 yılında İran-

Contra adıyla tarihe geçen olayda Hüseyin Montazari ile birlikte çalışan 

Mehdi Haşemi’nin Amerika’dan silah alma girişimlerinde bulunduğu iddia 

edilmiştir. Mehdi Haşemi’nin ve Hüseyin Montazari’nin söz konusu eylemleri 

devrim karşıtı olarak algılanmış, Mehdi Haşemi öldürülmüş, Hüseyin 

Montazari’nin ise, belirtildiği üzere,  istifası istenmiştir. Henüz Humeyni 

ölmeden gerçekleşen bu olaylar İslam Devrimi’nin tek tip düşünceden 

ortaya çıkmadığını göstermektedir. Söz konusu olayda Rafsanjani- 

Hamaney ittifakına karşın Haşemi – Montazari ittifakı gözlemlenmiştir. 

Anılan devlet adamlarının günümüzde halen etkin olmaları ve özellikle 

Rafsanjani’nin karşı kampa yaklaşmış olması dikkatlerden kaçmamalıdır. 

1989’da yaşanan anayasa ve siyasi düzen ile ilgili krizlerin ardından 

1994’de sol eğilimli Asr-e Ma gazetesinde Behzad Nabavi tarafından 

yayınlanan yazı dizisinde, İran’da siyasi yaşamın yeni kategorilerinden 

söz edilmiştir (Moslem; 2002: 92-93). Humeyni’nin ölümü ve müteakip 

olarak 1992’de yapılan dördüncü meclis seçimlerinin ardından İran’da var 

olan gruplanmalar yeniden tanımlanmıştır. 

Ekonomi temelli bir gruplaşmaya gidildiği düşünülerek, siyasi 

yelpaze geleneksel sağ ve dinamik sağ olarak ikiye ayrılmıştır. Dinamik 

sağ Rafsanjani yanlılarını tanımlamak için kullanılmıştır. Rafsanjani ve 

onu destekleyenler, sosyo–kültürel olaylarda daha liberal bakış açısını 

benimsemişler ve modern endüstriyel ekonomiye dahil olunarak dış 

borçlanma, yüksek oranlı vergilendirme ve Dünya Bankası tarafından 

yapılandırılan kalkınma programlarına uyum sağlamaktan yana olmuşlardır.  

Siyasi spektrumun diğer tarafında ise geleneksel sağ olarak nitelendirilen 

Natık Nuri yanlıları bulunmuştur. Çarşı’nın ekonomik sistemini devam 

ettirmesini istemişler, modern vergilendirme ve bankacılık sisteminin 

yerleştirilmesine karşı çıkmışlar,  şeriat kurallarının sosyo–kültürel hayatta 

daha da etkinleşmesi gereğini vurgulamışlardır. 

Yukarıda sözü edilen iki grubun anlaşabildikleri tek nokta, faydacı 

dış politika eğilimleri gibi görünmektedir.  Siyasi sağ kanat dışında, sol 

kesimde de “yeni sol” diye bir oluşum gözlemlenmiştir. Yeni Sol Hareketi, 
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1996 yılında kurulan İslami Devrimin Değerlerini Savunma Birliği (jame’-e 

defa’-e az arzeshha-ye engelab-e eslami) ile birlikte yeni sol hareketi bir 

anlamda kurumsallaşmıştır (Buchta; 2000: 18). “Yeni sol” eşitlikçi İslami 

cumhuriyet ve anti Amerikan görüşleriyle eski soldan, şeriata bağlılıkları ve 

Batı kültürünü reddedişleriyle ise geleneksel sağdan izler taşımaktadır. 

1994 yılında tanımlanan siyasi yelpaze denilebilir ki günümüze 

kadar küçük çaplı değişiklikler ve sapmalarla ulaşmıştır.  Siyasi parti 

kültürünün yeni oluşturulmaya başlandığı yaşanılan dönemde çoğu İranlı 

siyasetçi halen siyasi baskı grupları ile çalışmayı tercih etmektedir. Siyasi 

partiler ise İran’da siyasi ritüelin bir yansıması olarak genellikle seçimlerden 

önce kurulup, seçimlerin ardından kısa bir süre sonra dağılmaktadırlar. 

İslami Devrim’den Sonra Yapılanan Siyasi Oluşumlar

Cumhur-i İslam’ın kapatılmasından ve Humeyni’nin ölümünden 

sonra muhafazakâr gruba yakın ancak görece daha ılımlı ve liberal 

Rafsanjani cumhurbaşkanı olduğunda, devrim öncesi dönemde ayrışan, 

ancak Humeyni’nin devrim söylemleri ile bir araya gelebilmiş olan küçük 

gruplar, yeniden partilere ayrışmaya başlamışlardır. Aslında hepsi 

de Devrimin Çocukları olan bu partiler, muhafazakâr sağ, liberal sağ, 

geleneksel sol ve modern sol olarak ayrışmıştır (Oğuz ve Çakır; 2000: 7).

Militan Din Adamları Topluluğu 

(Came-ye Ruhaniyet-i Mübariz-CRM) 

Cumhur-i İslami’nin kapatılmasından sonra gelenekçi ticari 

sermayeyi elinde bulunduran Çarşı sınıfının (Bazara)  desteklediği, sağ, 

İslami muhafazakâr partidir.  2000 seçimlerinde reformist Hatemi’ye yenilen 

muhafazakâr Natık Nuri ile 2005 seçimlerinde Ahmedinejad’a yenilen, 

o dönemde uzlaşma meclisi başkanı olan liberal görüşlü Rafsanjani bu 

partinin konsey üyeliğini yapmışlardır.

Onarımın Uygulayıcıları (Kargozaran-ı Sazendegi-G6)

İran – Irak Savaşı’nın sekiz yıl sürmesi nedeniyle, aşırı maliyetli 

olması ve petrol fi yatlarındaki düşüş sonucunda  kötüye giden  İran 

ekonomisini onarmak amacıyla başlatılan ekonomik, toplumsal ve 
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kültürel liberizasyonu savunan örgüttür.  Başta Haşimi Rafsanjani ve 

Hatemi döneminin Tahran Valisi Gülamhüseyin Kerbasçi olmak üzere 

çeşitli bürokrat ve teknokratlar tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Bu 

grup reformist Hatemi ile muhafazakâr Natık Nuri’nin mücadelesine 

dönüşen 1997 seçimleri sırasında Hatemi’yi destekleyerek seçilmesini 

sağlamışlardır. Basını politikada etkin bir silah olarak kullanan bu grubun 

yayın organları İran, İran Daily ve İttialat gazeteleridir. 

Militan Din Adamları Birliği 

(Mecma-yı Ruhaniyun-u Mübariz-MRM) 

Mart 1988’de Humeyni’nin izni ile CRM’den ayrılarak kurulan MRM, 

reformist çizgide kendini “geleneksel sol” olarak tanımlayan bir örgüttür. 

1997- 2005 döneminde cumhurbaşkanlığı yapmış olan Muhammed 

Hatemi ve Hucett-ül-İslam Mehdi Kerrubi bu grubun kurucularındandır. 

Bireysel özgürlükleri ve sınıfsal eşitliği ön plana çıkarmışlardır (Oğuz ve 

Çakır, 2000: 58).

İran İslam Devrimi’nin Mücahitleri Örgütü 

(Sazıman-ı Mücahiddin-i İnkılab-ı İslami-yi İran) 

“Modern sol” olarak kendini tanımlayan bu grubun genel hatlarıyla 

geleneksel sola yakın bir duruşu vardır.  Geleneksel İran İslam Devrimi 

siyasi kültüründen; uluslararası sistemdeki değişikliklere göre esneklik 

gösterebilen, ılımlı kültürel politikalar yürütebilen ve diğer gruplarla 

etkileşim içinde kalmayı tercih eden bir grup olarak ayrışmaktadır

Ensar-i Hizbullah   (Allah’ın Partisi’nin yoldaşları)  

Sağ ve sol gruptan bağımsız olarak,  Humeyni’ye ve İslami rejime 

bağlı bir gruptur.  Muhafazakar kanadın aktif gücü olarak da tanımlanabilir.  

Batılı yaşam tarzını simgeleyen alışveriş merkezleri ve semtlerde 

gösteriler düzenlemiş,  Hatemi döneminin ılımlı, reformist Tahran Valisi 

Kerbasçi gibi siyasi aktörlere yönelik gösteriler ile muhafazakâr kanadı 

desteklemişlerdir.
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Nehzet-i Azadi-yi İran   (İran Özgürlük Hareketi)

İslam Cumhuriyeti yanlısı olan ancak siyasi iktidarın dini tekel 

kontrolünde olmasına karşı çıkan gruptur. Rehberin mutlakıyetine 

karşıdırlar ve rejimin cumhuriyetçi yanının demokrasi ile ön plana çıkması 

gerektiğini savunmaktadırlar.

Son dönemde ise kurulan iki yeni parti özellikle dikkat çekmektedir. 

2005 başkanlık seçimlerinde altıncı Meclis sözcüsü olan Mehdi Kerrubi, 

Ulusal Güven Partisi’ni kurmuştur. 2004 meclis seçimlerine yeni bir 

parti olarak katılan İran Kalkınma Koalisyonu (Abadgaran) koltukların 

çoğunluğunu alarak takip eden dönemde etkinleşmiştir.

Humeyni’nin ölümünün ardından ortaya çıkan söz konusu gruplar, 

İran iç siyasetinde görülen ayrışmaların da temelini oluşturmaktadır.  İran’da 

ılımlı ve radikal gruplar arasında 2009 seçimlerinin ardından yaşanan 

politik çekişme yeni değildir. Kanımızca uluslararası kamuoyunu meşgul 

eden ya da İslam Devrimi sonrası dönem için “yeni” kabul edilebilecek 

olan husus; İran’da öteden beri var olan politik ayrışma değil, ayrışmanın 

zaman zaman şiddete evrilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Ruhani döneminde başlayan yumuşama ve onarım süreci her 

ne kadar İran’da farklı geniş kitlelerce destekleniyor olsa da mevcut 

konjonktürün baskıladığı aşırı muhafazakâr grupların sessizliklerini ne 

kadar süre ile koruyacakları bir soru işareti olarak varlığını korumayı 

sürdürmektedir. 

Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’de* İran’ın etki kaybı ile 

sonuçlanması olası gelişmeler, Ruhani’nin İran’ı içinde bulunduğu 

yalnızlıktan ve izolasyonlardan kurtarma çabaları ile Batı dünyasına 

entegre etme hedefl erinden uzaklaştırabilecek bir risk faktörü olmayı 

sürdürmektedir. P5+1 ülkeleri ile varılan anlaşma Ruhani’nin konumunu 

güçlendirerek muhafazakar grupların olası karşı hareket ve girişimlerini 

gelinen aşamada ciddi ölçülerde engellemiş görünüyorsa da özellikle 

Suriye’deki gelişmelerin varacağı nokta Ruhani açısından önemini 

korumayı sürdürmektedir.  

*  İran’ın Yemen’de Husi’lere verdiği destek stratejik bir uygulama ve hedef olmaktan çok taktik bir 
eylem olarak görülmelidir. Yemen’in İran’ın bölgesel politika ve güç dengeleri içinde önemli bir yer 
ve konuma sahip olduğunun ileri sürülmesi yanıltıcı bir argüman olarak değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM – 3–

İRAN’DA ETKİN POLİTİK İSİMLER

Her ne kadar günümüz uluslararası sistemi; devletlerin uluslararası 

ve ulus–ötesi kurumların, hatta sistemin kendi dinamiklerinin etkisi ve 

devletlerin geçmişten gelen klasik iktidar anlayışlarının etkisindeyse de; 

benzerlerinde olduğu gibi özellikle İran’da da birey temelindeki politik 

fi gürlerin önemini koruduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ayrıca İran seçkinleri son dönemde, Türk kamuoyuna hitap eden 

görsel ve yazılı basın organlarında “sıkça yinelenen salt Farsça sözcükler”e 

dönüşmüş olup, söz konusu şahısların geçmişleri ve eğilimlerine hemen 

hiç değinilmemektedir. Bu tip “analizler” ile çok yanlış sonuçlara varmanın 

yanı sıra bireylerin (politik fi gürlerin) ağırlığında biçimlenen İran siyasetini 

anlamlandırarak sağlıklı gelecek öngörülerinde bulunmak çok da mümkün 

olmasa gerektir.

Gelinen noktada, bilgilendirici olması açısından İran elitlerine 

yönelik kısa bir “kim, kimdir?” bölümünün yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Kuşkusuz bu analiz, bir düşünce kuruluşunun ortaya koyduğu bir 

çalışmadır ve yalnızca sistemi gerçekten belirlediği düşünülen fi gürleri esas 

almaktadır. Örneğin, Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed 

Ali Caferi ve Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani günümüz İran’ında 

sistemin kritik belirleyenleri olarak düşünülmektedir.

Böylelikle amaçlanan, okuyucunun salt bu çalışma kapsamında 

değil, İran’a ilişkin tüm entelektüel etkinliklerinde, okuduğu metinlerin 

yabancı “Farsça isimler” ile dolu olmamasını ve konuyu olduğundan farklı bir 

içerikte sunan yanlış değerlendirmelerden kaçınmasını sağlayabilmektir.

Özellikle, İran ile komşu olan ve söylenegeldiği üzere Kasr-ı 

Şirin’den itibaren sınır anlaşmazlığı olmamasına karşın, bu ülke ile yakın 

geçmişte önemli sorunlar yaşamış, Kafkasya ve Orta Asya’da sessiz 

ve derinden ancak güçlü rekabeti süregelen Türkiye’de, söz konusu 

gereksinim önemli ölçüde hissedilmektedir.
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a. ‘Ayetullah’ Ali Hamaney

Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın dini lideri olup en yüksek otoriteye 

sahip kişidir. Hamaney’in veto yetkisi, İran’ın politik karar süreçlerinde nihai 

hüküm kimliğindedir. Rehber, ülkenin muhafazakâr kurumlarının görünen 

yüzü ve devrimin üç tanımlayıcı etki unsurundan biri olarak yaygın bir 

şekilde kabul görmüştür.

2005’te göreve gelişinden ayrılışına değin Batı’nın dikkatini 

üzerinde toplamış olan Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a rağmen, anayasal 

olarak İran’daki en önemli kişilik, Yüce Lider (rehber) rolünü üstlenen kişi 

Ayetullah Hamaney olmuştur. 

Ayetullah Hamaney 1989 yılında İran İslami Cumhuriyeti’nin 

kurucusu ve ilk Yüce Lider olan Büyük Ayetullah Humeyni’nin yerine 

geçmiştir. Büyük Ayetullah Humeyni ruhban sınıfının en yüksek mevkisinde 

(merci-i taklid) yer almaktaydı. Bu nedenle Ayetullah Hamaney görevi devir 

aldığında daha alt mevkideki bir ruhaninin aynı görevi sürdürebilmesi için 

anayasada değişiklik yapılması gerekmiştir. 

Sorgulanan Güçler

Cumhurbaşkanlığı süresince sol eğilimli olduğunu düşündüğü 

ve o dönemde başbakan olan Ali Hüseyin Musavi ile aralarında sık sık 

anlaşmazlıklar yaşanan Hamaney’in, Büyük Ayetullah Humeyni’nin ölümü 

üzerine Yüce Lider görevini üstlenmesinden sonra aldığı ilk kararlardan 

biri başbakanlığı kaldırmak olmuştur.

Ayetullah Hamaney genellikle Humeyni’nin sahip olduğu karizma, 

etkileyicilik ve halk desteğinden yoksun olarak değerlendirilmiştir. Ancak 

Cumhurbaşkanı görevinde edindiği yetki, deneyim ve ilişkilerini Rehberlik 

kurumuna taşıyarak, İran’daki güvenlik güçleri ve diğer kurumlarla 

temaslarını geliştirerek konumunu giderek sağlamlaştırmıştır.

1997 yılında hiyerarşide daha üst sırada yer alan Ayetullah 

Hüseyin Ali Montazari ile fi kir ayrılığına düşmüştür; çünkü İran’daki başlıca 

muhalifl erden biri olan Ayetullah Montazeri, Yüce Lider’in yetkilerini 

sorgulamıştır. Montazari’nin söz konusu hareketi okulunun kapanması, 



72

Kum’daki ofi sinin saldırıya uğraması ve bir süreliğine gözaltına alınması 

ile sonuçlanmıştır.

Muhafazakâr Kontrol

Yüce lider (rehber) olarak Ayetullah Hamaney’in Anayasayı 

Koruyucular Konsey’inin üyelerini doğrudan ve dolaylı olarak seçme yetkisi 

vardır. (tüm üyelerin dini eğitim almış olma şartı ile altı üye doğrudan, 

diğer altı üye denetimindeki Yüksek Yargı tarafından)  Anılan meclis 

seçimlerden, oylamadan ve adayların saptanmasından, sorumludur. 2004 

yılında muhafazakârların oyların %70’ini aldığı seçimlerde, Koruyucu 

Konsey, içinde ılımlı, reformcu görüşe sahip kişilerin ve önceki hükümet 

üyelerinin de bulunduğu yüzlerce kişiyi seçim dışında bırakmıştır. Yüce 

Lider’in kardeşi Hadi Hamaney dahi anılan durumu İran demokrasisini 

zedelediği iddiasıyla eleştirmişse de, Ayetullah Hamaney muhafazakâr 

Koruyucu Konsey’ in denetleyici rolünde ısrarcı olmuştur.

Dini Yönetim

Yüce Lider Hamaney, Ağustos 2009’ da Meclis’ in basın yasasıyla 

ilgili olarak verdiği kanun taslağını Koruyucu Konsey’ in reddetmesini 

desteklemiştir. Devletin haber ajansında (İRNA) belirtildiği üzere 

Parlamento’ ya yazdığı bir mektupta mevcut yasanın İslam düşmanlarının 

basını kontrol etmesini önlediğini söylemiş, “Bunun içindir ki yasanın 

herhangi bir şekilde tekrar yorumlanması, ülke menfaatlerine hizmet 

etmez” demiştir. Mektup meclis içinde “Meclis’in ve Koruyucu Konsey’in” 

gücü üzerine tartışma ve kavgalara neden olmuşsa da sonuçta basınla 

ilgili kanun tasarısı geri çekilmiştir.

Ayetullah Hamaney reformcu akademisyen Haşim Aghajari 

olayına da müdahale etmiştir. Kasım 2002’de Aghajari, Müslümanların 

liderlerini koşulsuz izlemektense Müslümanlığı tekrar yorumlamaları 

gerektiğini söylemiş, bunun üzerine mahkeme Aghajari’yi ölümle 

cezalandırmıştır. Başkentte protestolar artarken Hamaney cümlenin tekrar 

gözden geçirilmesini gerektiğini söylemiş ve idam cezası hapis cezasına 

çevrilmiştir.

Mayıs 2003’te yüzün üstünde milletvekili Hamaney’e açık bir 
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mektup yazarak, İslami sistemin devam etmesi yönündeki engelleri 

reformlarla kaldırmadığı sürece sistemin tehlikede olacağı yönünde 

uyarıda bulunmuşlar ve İran’ın diktatörlükle demokrasi arasında kesin 

bir yol ayrımında olduğunu söylemişlerdir. Mektup iki İran web sitesine 

yollanmış, ancak 24 saat sonra görevliler tarafından kaldırılmıştır.

Dış İlişkiler

1981’de Cumhurbaşkanı olarak yaptığı meclisin açılış 

konuşmasında Ayetullah Hamaney sapmaları, liberalizmi ve Amerikan 

etkisi altındaki solcu hareketleri bastıracağına dair yemin etmiştir.

Haziran 2003’te reformcu öğrenciler ayaklandığında Ayetullah 

Hamaney bu tarz hareketlerin tolere edilmeyeceğini açıklayarak ABD’yi 

olayları yönlendirmekle suçlamış, “ Liderlerin, düşmanların paralı 

askerlerine karşı merhamet duyma hakları yoktur” demiştir.

ABD’nin, Irak’la yaptığı savaş boyunca ve sonrasındaki 

politikalarını sert bir dille eleştirmiş ve “Irak işgali ABD’nin yutabileceği bir 

lokma değildir” demiştir.

2009’da ABD Başkanı İran’a diplomatik bağlantılarda yeni bir 

başlangıç yapmayı önerdiğinde ise Hamaney’in yanıtı suskun kalmak 

olmuştur.

İran Yeni Yılı Mesajı’nda (2009) öğrencilere hitap ederek, 

Amerika’nın İsrail’ e desteğini seslendiren ve teyit eden tutum ve 

politikalarında değişim görmediğini ancak Başkan Obama’nın ABD’nin 

pozisyonunu değiştirmesi halinde İran’ın da aynı şekilde hareket etmeye 

hazır olacağını söylemiştir.  

Nükleer çalışmalar konusunda varılan anlaşma 

sonrası Hamaney’in tutum ve söylemleri ilgili bölümlerde ayrıca 

değerlendirilecektir. 
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b.  Dr. Mahmud Ahmedinejad

Dr. Mahmud Ahmedinejad 1956 yılında, Garmsar şehri Aradan 

köyünde doğmuştur. Bir yaşında ailesiyle birlikte Tahran’ a taşınmış, 

ilk ve orta dereceli okulları burada bitirmiştir. 1975’te yüksek bir puanla 

üniversiteyi kazanmış, Tahran’ da Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği’nde akademik hayatına başlamıştır. 1986 yılında eğitimine 

aynı üniversitede yüksek lisans seviyesinde devam etmiştir. 1989 yılında 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Kurulu üyesi 

olmuştur. 1997’ de Ulaşım ve Planlama Mühendisliği üzerine Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi’nden doktorasını almıştır. 

Üniversitede ders verdiği süre içinde birçok bilimsel makale 

yazmış, birçok dalda bilimsel araştırmalara katılmıştır. Aynı dönemde mastır 

ve doktora düzeyindeki öğrencilerin yapı işletmesi, inşaat mühendisliği, 

yol ve ulaştırma gibi konulardaki tezlerinde danışmanlık yapmıştır.

Dr. Ahmedinejad İslam Devrimi öncesinde henüz bir öğrenciyken 

dini ve siyasi toplantılara katılmaya başlamıştır. İslam Devrimi’nin 

başarılması sonucu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami Öğrenciler 

Topluluğu’nun kurucu üyesi olmuştur. Savaş yılları boyunca Dr. 

Ahmedinejad, Gönüllü Kuvvetler’in (Besiç) savaş alanında farklı bölüm ve 

bölüklerinde, özellikle de savaş mühendisliği bölüğünde, savaş sonuna 

kadar aktif olarak hizmet etmiştir. 

Dr. Ahmedinejad evli ve ikisi erkek biri kız üç çocuk babasıdır.

Kariyer Geçmişi;

• Maku idarecisi

• Khoy idarecisi

• Kürdistan Bölgesi Genel Yönetimi Danışmanı

• Kültür ve Yüksek Eğitim Bakanlığı Kültürel İşler 

        Danışmanı (1993)

• Ardabil Bölgesi Genel İdarecisi (1993-1997)
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• Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

        Kurulu üyesi (1989-...)

• Tahran Belediye Başkanı (2003-2005)

• 24 Haziran 2005’te yapılan 9’ncu Başkanlık 

        Seçimleri’nde İran Halkı tarafından Devlet Başkanı 

                      seçilmiştir.

• 12 Haziran 2009 tarihli Başkanlık Seçimleri’nde ikinci 

        kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

• İdari pozisyonları, akademik kariyer ve bilimsel 

        ilgilerinin ötesinde Dr. Ahmedinejad aşağıda sunulan 

                      alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

• Gazetecilik; çeşitli politik,  kültürel,  ekonomik,   

sosyal makaleler yazma,

• Hamshahri Gazetesi yöneticiliği görevini yürütme, 

  (Hamshahri gazetesinde düşünürler, öğrenciler vb. 

için Hamshahri for Passangers, Diplomatic 

Hamshahri, Youth Hamshahri, Monthly 

Hamshahri ve birçok ekstra sayfa bulunmaktadır.)

• İran Tunnel Society  üyesi, 

• İran İnşaat Mühendisleri üyesi,

• Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami Öğrenciler 

        Topluluğu ilk merkez konseyi üyesi,

• İran’ da Üniversite ve Yüksek Eğitim Enstitüleri İslami 

Topluluklar Birliği ilk merkez konseyi üyesi.

c. ‘Huccet-ül İslam’ Ali Ekber Haşimi Rafsanjani

Ali Ekber Haşimi Rafsanjani, 1980’ den günümüze İran siyasetinin 

dominant bir fi gürü olmayı sürdürmektedir. Pragmatik-muhafazakâr 
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olarak tanımlanmakta, dini yapının bir parçası olmakla birlikte, geniş bir 

spektrumda her türlü düşünceye açık ve Batı’yla ilişkiler üzerine faydacı 

bir duruş sergilemektedir.

Rafsanjani 1997’ye kadar sekiz yıl boyunca cumhurbaşkanlığı 

yapmış, 2005 yılında tekrar girdiği seçimlerin ikinci turunda Ahmedinejad’a 

karşı kaybetmiştir. 

Ahmedinejad’ın bir ikinci dönem Cumhurbaşkanı olduğu 2009 

seçimlerinde, Mir Hüseyin Musavi’nin başlıca destekçilerinden biri 

olmuştur. 

İran sanayi ve ticaret çevreleriyle yakın bağları olan Rafsanjani’nin 

İran’ın en zengin insanı olduğu düşünülmektedir. Siyasi bağları nedeniyle 

büyük bir servet sahibi olduğu yönünde, sürekli yalanladığı yoğun iddialar 

vardır. 

Humeyni Takipçisi

İran’ın güneydoğusunda, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1934’te 

doğmuştur. Yakın takipçisi olduğu Büyük Ayetullah Humeyni ile birlikte, 

kutsal şehir olan Kum kentinde teoloji eğitimi almıştır. Şah döneminde 

karşıt düşünce ve söylemleri nedeniyle birçok kez hapse girmiştir.

Rafsanjani 1980-1989 arasında meclis başkanlığı yapmış, 

Irak’la yapılan savaşın son yılında Büyük Ayetullah Humeyni tarafından 

ordunun başkomutanlığına atanmıştır. Savaşı bitiren BM Güvenlik Konseyi 

kararının kabulünde baş aktör olarak görülmüştür.

Rafsanjani’ye başkanlığı döneminde, Batıyla yakınlaşmayı 

destekleyen ve İran’ı bölgesel güç olarak tekrar ortaya çıkaran kişi olarak 

bakılmıştır. 1990’ların başında Lübnan’ da bulunan Batılı rehinelerin 

serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur.

Pragmatik Siyaset

İç siyasette, sosyal adalet dağıtımında başarısız olduğu yönünde 

eleştirilen liberal ağırlıklı bir ekonomik politika izlemiştir. Yine de idam 

cezalarının karşısında olmuş, kadınlar için daha iyi iş ve sosyal imkanlar 
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sağlamıştır.

Finansal politikaları ile İran’ı, savaş yıllarında uygulanan devlet 

kontrollü sistemden, piyasa ekonomisine daha yatkın bir sisteme geçirmeyi 

amaçlamıştır. Son yıllarda Ahmedinejad’ın ekonomi politikalarını eleştirmiş 

ve İran’a ciddi zararlar verdiği yönünde suçlamalarda bulunmuştur.

Nükleer faaliyetler konusunda Batı’yla anlaşma yanlısı olmasına 

karşın, Batı’nın “kabadayılığını ve fi kirlerini empoze etmesini” kabul 

etmemektedir. Washington’u da tehditlerinin sonuçsuz kalacağı yönünde 

uyarmıştır. 2007’ deki Cuma hutbelerinde nükleer silaha karşı olduğunu, 

ancak nükleer silahları olan ABD’nin, nükleer gücü barışçıl amaçlarla 

kullanmak isteyen İran’ı engellemeye çalışmasından dolayı hayal 

kırıklığına uğradığını söylemiştir.

2002’ de, Meclis ve onu bloke edebilen Koruyucu Konsey 

arasındaki anlaşmazlıklara hakemlik eden Düzenin Yararını Teşhis 

Konseyi’nin başına atanmıştır. 2006’da Uzmanlar Meclisi’ne seçilmiş ve bir 

yıl sonra bu kuruma başkanlık etmeye başlamıştır. Ahmedinejad’a muhalif 

olduğu 2009 seçimlerinde Musavi’nin baş destekçilerinden olmuştur. 

Rafsanjani ve Ahmedinejad arasındaki ilişkiler 2009 seçim kampanyası 

döneminden beri oldukça gergindir. Ahmedinejad, Musavi’yi yozlaşmış 

politikacılar tarafından desteklenmekle suçlamış ve bu sırada adını açıkça 

andığı Rafsanjani, Ayetullah Hamaney’e seçimlerle ilgili birçok yolsuzluk 

iddiası varken sesiz kalmakla eleştiren bir mektup yazmıştır.

d. Mir Hüseyin Musavi

Resim ve şiir sevgisiyle bilinen Musavi, İran Sanat Akademisi’nin 

de başkanıdır.

İran’ın muhafazakâr başkanı Ahmedinejad’ın en büyük rakibi 

olan Mir Hüseyin Musavi daima liberal çemberde hareket etmemiştir. 

Musavi, başbakanlık makamı kaldırılana kadar sekiz yıl bu makamda 

bulunmuştur. Yirmi senelik uzun bir aranın ardından 2009 seçimlerine 

“ılımlı duruşuyla” geri dönmüştür. Ahmedinejad’ın sertlik yanlısı duruş ve 

söylemlerine oranla liberal bir görüntü çizse de 1988’ de ekonomistler 
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tarafından “sıkı bir radikal” olarak anıldığı unutulmamalıdır.

Radikal Devrimci

Musavi İran’ın Doğu Azerbaycan Bölgesi’nde doğmuş, mimarlık 

eğitimi almak için Tahran’ a taşınmış, burada İslam mimarisi üzerine 

uzmanlaşmıştır.

Eşi Zehra Rahnavard ile birlikte, Şah’ın devrildiği İslam 

Devrimi’nde aktif olarak yer almıştır. Günümüzde “reformcu aday” olarak 

nitelenen Musavi, İranlı militanlar tarafından Amerikalıların Büyükelçilik 

baskınında rehin alınmasını devrimin amaçlarına hizmet ettiği gerekçesiyle 

savunmuştur. Öyle ki, 1981 yılında New York Times’ta yayımlanan bir 

röportajında “Bu (Amerikan Elçiliği Baskını) olaydan sonra gerçek İslami 

kimliğimizi tekrar keşfettik.” demiştir.

Musavi, başbakan olarak devrimin lideri Büyük Ayetullah 

Humeyni’nin destekçiliğini yapmıştır; bu dönemde kabine içi çekişme 

bulunmayan bir hükümetin başbakanı olarak anımsanmaktadır. Ayrıca 

ekonomi açısından da İran-Irak Savaşı döneminde koşulların elverdiği 

ölçüde başarılı bir performans sergilediği söylenmektedir.

Savaş Ağustos 1988 sona erdiğinde, dönemin meclis başkanı 

Ayetullah Ali Ekber Haşemi Rafsanjani ile İran’ın yeniden yapılanma 

için Batı yardımını kabul etmesi gerektiği yönündeki teklifi  üzerine ateşli 

bir tartışma yaşamıştır. Rafsanjani 1989’da başkan olduğunda, yeni 

hükümetine katılması için Musavi’ye davette bulunmayı reddetmiştir. 

Bu olay, her ne kadar yüksek seviyeli iki rejim konseyinin başında 

bulunuyor da olsa Musavi’nin kamu hayatından bütünüyle uzak kalma 

sürecinin başlangıcı olmuştur. Bu süreçte Musavi, bir yandan resim ve 

şiire olan ilgisini geliştirirken bir yandan da mimarlığa ve öğretmenliğe 

odaklanmıştır.

1997’den itibaren Musavi reformist hareketin bir parçası olmuş 

ve bu da, onun başkan olabilmesi için en iyi fırsat olarak görülmüştür. Yine 

de Muhammed Hatemi’nin seçim çalışmalarında bulunmayı reddetmiştir. 

Sonrasında ise Musavi ve eşi, sekiz yıllık başkanlığı boyunca Hatemi’ye 
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danışman olarak hizmet etmişlerdir.

Eski Başkan Hatemi, Mart ayında adaylığını Musavi’nin seçim 

kampanyasına destek için geri çekmiştir. Musavi aynı zamanda eski rakibi 

Rafsanjani’nin desteğine yönelik de güvence almıştır.

Musavi, siyasete dönüşünün temelinde, İran’ın büyük bir tehlike 

içinde olduğuna inanmasını ve bu tehlikenin Ahmedinejad’ın ikinci kez 

seçilmesiyle daha da büyüyeceğini görmesi olduğunu söylemiştir. Musavi 

aynı zamanda İran’ın yurtdışındaki radikal imajıyla da mücadele edeceğine 

dair söz vermiştir.

Kampanyası boyunca daha fazla kişisel özgürlük çağrısında 

bulunmuş ve özel televizyon kanallarına karşı olan yasağı eleştirmiştir. 

Nükleer güç ve silahlanma arasında ayrım yaparken, Batı’nın İran’ın 

uranyum zenginleştirme programının askıya alınması çağrılarına karşı 

durmuştur. Bu çerçevede Financial Times’a “Nükleer teknoloji ile nükleer 

silah arasındaki farkı belirten güncel konuşmalar iyidir. Ne kadar bu 

farklılık vurgulanırsa, yumuşama ihtimali o kadar olur” şeklinde bir demeç 

vermiştir. 

Musavi’nin Arkasındaki Güç

Kampanya boyunca Musavi’nin en büyük propaganda silahı, 

İran’ın en güçlü kadınlarından biri, eşi Zehra Rahnavard olmuştur.

Zehra Rahnavard, eşinin yanında ve kampanya posterlerinde 

yer alıp, hatta topluluk önünde kocasıyla el ele tutuşarak, İran’ın siyasi 

geleneklerinden birini yıkmıştır. Bayan Rahnavard, konuşmalar yapan, tek 

başına mitinglere katılan ve görevdeki başkan Ahmedinejad’ın kadınlara 

yönelik tutumunu açıkça eleştiren aktif bir kampanyacı olmuştur. 

e. Muhammed Hatemi

Pek çok reformcu girişimi muhafazakâr direnişler tarafından 

bastırılan Muhammed Hatemi, 8 yıl boyunca İran Devlet Başkanı olarak 

görev yapmıştır.  2005 yılının Ağustos ayındaki istifasından sonra da 

ABD’nin ülkesi üzerinden yürüttüğü dış politikaya eleştirel yaklaşarak 

reformlarını savunmaya devam etmiştir. 
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2009 seçimlerinin başında cumhurbaşkanlığına adaylığını 

koymuş ancak daha sonra, başkanlığı süresince kendisine danışmanlık 

yapan Mir Hüseyin Musavi’yi desteklemek amacıyla yarıştan çekilmiştir.

Saygın bir Ayetullahın oğlu olan Muhammed Hatemi, 1943 

yılında Yezd Vilayeti’nde doğmuştur. Önceki görevleri arasında Kültür ve 

İslami Rehberlik Bakanlığı, kendisinden önceki Devlet Başkanı Haşimi 

Rafsanjani’nin Kültür Danışmanlığı ve İran Milli Kütüphanesi’nin müdürlüğü 

yer almıştır.

“Demokrasi ihraç edilecek bir şey değildir.”28

1997’de başkanlık seçimlerini büyük çoğunlukla kazanmıştır. 

İfade özgürlüğü kapsamını genişletme, işsizlikle başa çıkma ve 

özelleştirmeyi destekleme, seçim kampanyasında vermiş olduğu 

vaatlerdendir.  Başarısının kaynağı “dini (İslami) demokrasi” görüşünden 

etkilenmiş olan gençler ve kadınlardan gelen büyük desteğe atfedilmiştir. 

Başkan Hatemi’nin bu terimi, yazılı basının yeniden doğmasında ve ABD 

ile geliştirilen ilişkiler üzerinde öncülük yaratmıştır.  

1998 yılında CNN’e verdiği demeçte “Amerikan Halkı’nı” işaret 

ederek onlara karşı herhangi bir “düşmanlık” beslemediklerinin altını 

çizerek uzlaşı umudunu dile getirmiştir. Yine 1998 yılının Eylül ayında, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 2001 yılını “Medeniyetler Arası 

Diyalog Yılı” olarak ilan etmesini önermiş, küresel toleransı genişletmeyi 

amaçlayan söz konusu önerisi kabul edilmiştir.

İslami Demokrasi

Ülkesinde İslami demokrasi’yi gerçekleştirme çabası ülkenin 

muhafazakâr kurumlarınca engellenmiştir.  Medyadaki ilk hareketlenmeleri, 

gazetelerin kapanması ve muhabirlerin tutuklanması izlemiştir. Söz konusu 

dirence ve petrol fi yatlarındaki düşüşün neden olduğu ekonomik sıkıntılara 

karşın, Hatemi 2001 yılının ikinci dönem seçimlerini de kazanmayı 

başarmıştır. Anılan seçimlerde katılım, 1997’ye nazaran düşük olsa da oy 

oranı yükselmiştir.  

28 2006 yılında BBC’ de yer alan bir konuşmasından.
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Reformlarının önüne konulan engellerden dolayı hayal kırıklığına 

uğrayan Hatemi, başkanlık yetkisini artıran bir önergeyle Koruyucu 

Konsey’in rolüne bir kısıtlama daha getirmiştir. Kanun taslağı, parlamento 

tarafından 2003 yılının Nisan ayında kabul edilmiş ancak Danışma Kurulu 

tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.

2003 yılının Mayıs ayında parlamentoda okunan ve “aksi takdirde 

İran’ın Saddam Hüseyin’in Irak’ı ile aynı kaderi paylaşacağını belirten” 

153 milletvekili imzalı açık bir mektup,  muhafazakârları reformların 

önünü açmaya itmiştir. Bir zamanlar Hatemi’yi oylarıyla desteklemiş olan 

öğrenciler, 2003 yılının Haziran ayında reformların yavaşlatılmaması için 

sokaklara döküldüklerinde, Hatemi ve yandaşlarının istifasını istemişlerdir. 

Televizyondaki açıklamalarında Hatemi, öğrencilerin söz konusu hareketi 

için: “Öğrencilerimizin protesto gösterisi düzenleme hakları mevcuttur ve 

bunu yaparken bu konudaki olgunluklarını sergilemişlerdir” yorumunda 

bulunmuştur. Aynı zamanda Hatemi, ABD Başkanı George W. Bush’un 

gösterilerin İranlıların özgürlük istediğini işaret ettiği değerlendirmesine 

karşılık olarak “hiçbir yabancının iç meselelere müdahale etmesine izin 

vermeyeceklerini” belirterek güçlü bir tepki vermiştir. Hatemi’nin kimi Batılı 

çevrelerde beklenmeyen ve hayal kırıklığı yaratan anılan tepkisi aslında 

İran’la ilgili değerlendirmelerde sıkça rastlanan yanlış bir değerlendirme 

ve algılamanın sonucu olmalıdır. Çünkü hangi düşünceye mensup olursa 

olsun, rejimin en sert muhalifl erinin dahi İran’ın içişlerine müdahale niteliği 

taşıyan dışsal söylemlere tepkisel yaklaşımı İran’lı olmanın kaçınılmaz bir 

gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Muhammed Hatemi 2005 yılında İran anayasasının izin verdiği 

art arda iki dönemlik süresini tamamlayarak görevinden  ayrılmıştır. 

Hatemi’den sonra cumhurbaşkanlığı görevine, Yahudi Soykırımı 

hakkındaki tutum ve söylemleri Batı’da büyük tartışmalara yol açan aşırı 

muhafazakâr Mahmut Ahmedinejad gelmiştir.

Hatemi, Batı tarzı demokrasiyi Orta Doğu’da uygulamaya 

çalışmanın bir sonuç getireceğine inanmadığını ve kendisini dünyadaki 

ekstremizm ile savaşmaya adadığını belirtmiştir. İran’ın nükleer enerji 

sahibi olmasını destekleyen Hatemi, aynı zamanda dış dünyanın haklı 

kaygılarının hafi fl etilmesi gerektiğine de inanmaktadır.
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f.  ‘Huccet-ül İslam’ Mehdi Kerrubi

Orta düzey bir din adamı olan Huccet-ül İslam Mehdi Kerrubi, 

1937 Luristan doğumlu olup, Militan Din Adamları Birliği’nin kurucu üyesi 

ve eski başkanıdır.

Şah dönemi olan 1970’lerde birçok kez tutuklanarak hapse giren 

Kerrubi, 1989-1992 ve 2000-2004 yılları arasında meclis başkanlığı 

yapmış, 2004 seçimlerinden sonra ise meclisteki sandalyesini kaybetmiştir. 

Yüce Lider Hamaney tarafından atandığı danışmanlık görevi ve Maslahat 

Konseyi üyeliğinden 1995 yılı Başkanlık Seçimleri’nin ilk turu sonrası istifa 

etmiştir. 

Yüce Lider Hamaney’in destekçisi olan Kerrubi, Anayasa 

Koruyucular Konseyi’ni tenkit eden isimlerden biri olmakla birlikte, kendisini 

Büyük Ayetullah Humeyni’nin izinden ayrılmamakla  tanımlamaktadır. 

Anayasa Koruyucular Konseyi’nin 20 yıl önce uygunluk denetimi yapmak 

için oluşturulduğunu söyleyen Kerrubi, günümüzde bunun seçimlere 

doğrudan yön veren bir hal aldığını iddia etmiştir.

Ahmedinejad’ın dış politika anlayışını sıklıkla eleştiren Kerrubi, en 

ünlü çıkışlarından birini Yahudi Soykırımı’nın bir olgu olduğunu söylediği 

açıklamasıyla yapmıştır.

2009 seçimleri kampanyasında seçmenlere dağıttığı broşürlerinde 

insan haklarını koruma, sivil toplum kuruluşlarını geliştirme, kadınların 

sosyal statüsünü yükseltme gibi birçok vaatte bulunmuştur.

2008 yılında İtimat-ı Milli Partisi’nin başına geçen Kerrubi, ‘ılımlı’ 

ve İran’lı seçkinlerce çoğu zaman da ‘köylü’ olarak değerlendirilmektedir.

g. Tümgeneral Muhammed Ali Caferi

1957 yılında Yezd’de doğan Ali Caferi, Devrim Muhafızları’nın 

komutanı olup; bu göreve 1 Eylül 2007’de Yüce Lider Ayetullah Hameney 

tarafından Tümgeneral Yahya Rahim Safevi’nin yerine atanmıştır. 

Caferi, Muhsin Razai (eski Devrim muhafızları Komutanı) 
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ve Muhammed Bekir Kalibaf (Devrim Muhafızları eski üyesi ve Tahran 

Belediye Başkanı)’ın da yer aldığı muhafazakâr gruba yakın olarak 

bilinmektedir. Safevi’nin yerine Caferi’nin atanması Ayetullah Ali 

Hamaney’in, Ahmedinejad etrafındaki radikalleri muhafazakâr hiziple 

dengeleme hamlesi olarak yorumlanmıştır.

Uzmanlar Caferi’yi taktisyen, organizatör ve gayri nizami harp 

konusunda uzman bir asker olarak tanımlamaktadırlar.

Caferi ilk ve orta öğrenimini doğduğu yer Yezd’de tamamlamış, 

1997 yılında yapı teknolojisi okumak üzere Tahran Üniversitesi’ne kabul 

edilmiştir. Öğrencilik yıllarında Tahran’da Şah’a karşı yapılan protestolara 

katılmış, bu nedenle yakalanmış ve hapse atılmıştır. Caferi ABD Elçiliği 

baskınında da yer almıştır.

1981 yılında Devrim Muhafızları’nın mensubu olmuş, ‘Güney 

ve Batı Savaş Alanları Operasyon Komutanlığı’na yükselmiştir. Caferi 

çeşitli savaşlarda aktif olarak yer almış, Aşura Tugayı, Kudüs ve Necef 

Karargahları Komutanlığı yapmıştır.

1992-1993’te Devrim Muhafızları Harp Akademisi’nde ders 

vermiştir. Caferi’nin gayri-nizami ve asimetrik savaş üzerine birçok doktrin 

oluşturduğu söylenmektedir.

Caferi Devrim Muhafızları’na komutan olarak atanmadan önce 

aynı ordunun 13 yıl süreyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini ve 

Devrim Muhafızları Strateji Merkezi Başkanlığı’nı üstlenmiştir. 

Caferi, İçişleri Bakanı vekili Muhammed Bekir Zolkadr’ın damadı 

olup, 24 Pasdaran komutanı tarafından Hatemi’ye gönderilen uyarı 

mektubunun (liberal politikalara karşı) yazarları arasındadır.

h. ‘Ayetullah Muhammed Yezdi

1931 yılında İran’ın İsfahan kentinde doğan, Uzmanlar Meclisi 

Tahran Eyaleti Temsilcisi, Anayasayı Koruyucular Konseyi Üyesi, Kum Din 

İlimleri Medreseleri Müderrisler Topluluğu (Camia-i Müderrisiyn) Sekreteri 

ve Dini Medreseler Yüksek Konseyi Sekreteri Yezdi, 1989 ile 1999 yılları 
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arasında Yargı Gücü Başkanlığı, İran Meclisi bir ve ikinci dönemlerinde 

milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Ülkedeki muhalif reformistlere karşı şiddet uygulanarak karşı 

konulmasını savunan radikal muhafazakar Yezdi, Yargı Gücü başkanlığı 

döneminde yasakçı kararlarıyla tanınmaktadır.

Uzmanlar Meclisi Başkanlığı görevini 2011’den bu yana üstlenen 

Keni, başkent Tahran’da 21 Ekim’de 83 yaşında vefat etmişti. Keni’nin 

rahatsızlanmasından sonra geçici olarak Uzmanlar Meclisi Başkanlığına 

vekalet eden Ayetullah Mahmud Haşimi Şahrudi, Rafsancani’nin rakibi 

olarak değerlendirilmektedir.

Ayetullah Mahmud Haşimi Şahrudi başkanlığında 17’ncisi 

düzenlenen Uzmanlar Meclisi toplantısının en önemli gündemi olan 

başkanlık seçimini 86 üyeden 47’sinin oyu ile radikal muhafazakar 

kimliğiyle tanınan Ayetullah Muhammed Yezdi kazanmış bulunmaktadır.

ı. Muhsin Rızai

Devrim Muhafızları’nın eski lideri Muhsin Rızai, 2009 Başkanlık 

Seçimleri’nin Anayasa Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmıştır dört 

adayından biridir.

1954 Kuzistan doğumlu olan Rızai, ekonomi üzerine doktorası da 

olan eski bir askerdir. Askeri geçmişi, 1979 İslam Devrimi öncesi ABD 

destekli Şah’a karşı mücadele eden milis kuvvetlerden birinin üyeliğiyle 

başlamıştır. Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı sırasında henüz 27 yaşında 

iken Devrim Muhafızları Birlikleri’nin komutasına atanmıştır. 

Rızai 1994 yılında Arjantin’de 85 kişinin ölümüne neden olan 

Yahudi merkezi saldırısında yer aldığı iddia edilen beş İranlı’dan birisi 

olarak bilinmektedir.

Rızai, 1997 yılında ülkenin en üst uzlaşma yapısı olan Maslahat 

Konseyi’nin sekreterliğine getirilmiştir.

Muhsin Rızai 2005 seçimlerine de katılmış ancak daha sonra 

çekilmiştir.
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Rızai, Ahmedinejad’ın seçimlerdeki tek muhafazakar rakibi idi. 

Genel olarak enfl asyon, işsizlik, yoksulluk gibi konularla mücadele edeceği 

sözünü veren Muhsin Rızai, Ahmedinejad’ı ülkeyi uçuruma sürüklemekle 

itham etmiş, İran’ın sorunlu ekonomisi için reformlar yapacağı vaadinde 

bulunmuştur. Nükleer program konusunda da rakibinden farklılaşan Rızai, 

Ahemedinejad’ın “maceracı üslubunu” eleştirmiş, kendisinin ‘ne pasif ne 

de maceraperest’ olacağını söylemiştir.

i. Kasım Süleymani

İran Devrim Muhafızlarına (Sepâh-e Pâsdâran-e Enghelâb-e 

Eslâmi) bağlı 15.000 insan gücünde olduğu tahmin edilen Kudüs Gücü 

(Nizu-ye Kudüs) ve Ansar-Ul-Mehdi’nin* Komutanı Korgeneral Kasım 

Süleymani 1957 doğumludur. 1998 yılında Kudüs Gücü Komutanlığına 

getirilen Tümgeneral Süleymani 24 Ocak 2011’de Ali Hamaney tarafından 

Korgeneralliğe terfi  ettirilmiştir.

20 yaşında İran-Irak savaşı sırasında İran Ordusuna katılan 

Süleymani, savaşın sona ermesinden sonra İran-Afganistan sınırında 

uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede görevlendirilmiş daha sonra Kudüs 

Gücüne katılmıştır.

Batılı istihbarat uzmanlarınca M16, SAS, DFID’nin bir karışımı 

olarak tanımlanan Kudüs Gücü, İran dışındaki operasyon ve istihbarattan 

sorumludur. “İran’ın her yerde olan uzun kolu”  olarak da nitelenen Kudüs 

Gücü’nün adı son zamanlarda Irak ve Suriye’de IŞİD’le mücadelesi ve 

Esad’a verdiği destekle sıkça anılır olmuştur.

Hamaney tarafından “yaşayan kahraman” olarak adlandırılan 

Süleymani için “İran’ın parlayan yıldızı” tanımlaması yapılmaktadır.

Hamaney’e olan aşırı bağlılık ve sadakati ile bilinen Süleymani, 

gayrinizami harp konusunda usta bir asker olarak tanınmakta kimi 

kaynaklara göre de İran’ın dış siyasetinde belirleyici bir konuma sahip 

bulunmaktadır.

* Ansar-ul-Mehdi İran dışı örtülü ve karşı operasyonlardan sorumlu gizli ve elit bir askeri birlik olup, 
devlet büyüklerinin korunmasından da sorumludur.
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Suriye’de iç savaşın gidişini Esad lehine değiştiren kişi olarak 

anılan Süleymani’nin İran’ın yakın geleceğinde güçlü bir aktör olarak 

yönlendirici kimliğini artırarak koruması beklenebilir.

j. Ali Larijani

1958’de Irak’ın Necef kentinde doğan Ali Laricani, İran 

Parlamentosu başkanı, fi lozof ve siyaset adamıdır. Larijani 15 Ağustos 

2005’ den 20 Ekim 2007’ ye kadar ‘Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’ 

sekreterliği yaptığı göreve Başkan Ahmedinejad tarafından şimdiki 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yerine atanmıştır. 

Larijani’nin bu görevden istifasının kabulü (2007), daha önceki 

istifasının da Başkan Ahmedinejad tarafından geri çevrildiğini ifade eden 

İran Hükümet Sözcüsü Golam Hüseyin Elham tarafından açıklanmıştır.

Larijani, Yüce Lider Ali Hamaney’in konseydeki iki temsilcisinden 

biridir (diğer temsilci ise Hasan Ruhani idi). Sekreter olarak atandığı eski 

görevinde, İran’ın nükleer programı da dahil olmak üzere ulusal güvenlik 

konularında baş müzakereci olarak etkin bir şekilde çalışmıştır. 

k. Mohammad Javad Zarif Khonsari

P5+1 ülkeleri ve Tahran arasında gerçekleşen nükleer anlaşma 

görüşmelerinde İran heyetinin başkanı olan ve müzakere sürecinde 

sergilediği başarılı performansla dünya kamuoyunun ilgi odağına dönüşen 

Muhammed Cevad Zarif kariyer bir diplomat ve akademisyendir.

7 Ocak 1960’da tutucu ve dindar tüccar bir ailenin çocuğu 

olarak Tahran’da dünyaya gelen, gençlik yıllarında televizyon, radyo ve 

gazetelerden ailesince uzak tutulan Zarif ilk eğitimini özel bir Alevi okulunda 

almıştır.Gençlik döneminde Ali Şeriati ve Samed Behrangi’nin dini düşünce 

ve ideolojilerinden etkilendiği bilinen Zarif 17 yaşında ABD’ye giderek 

San Fransisko’da Drew Kolejinde (Drew College Preparatory School) 

öğrenime başlamış, daha sonra San Fransisco Devlet Üniversitesine 

(San Francisco State University) devam ederek 1981 yılında Uluslararası 

İlişkiler bölümünden BA, 1982 yılında aynı üniversiteden MA derecesi ile 

mezun olmuştur.
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San Fransisco Devlet Üniversitesini takiben Zarif, Denver 

Üniversitesinde (Jozsef Kozbel International Studies) ikinci master 

öğrenimini tamamlamış (1984) ve aynı üniversiteden uluslararası hukuk 

ve siyaset dalında doktora derecesi ile mezun olmuştur. Zarif’in doktora 

tezi “Uluslararası Hukuk ve Siyasette Meşru Müdafaa”  idi.

Lise, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrenimlerini ABD’de 

yapan ve 2002-2007 yılları arasında İran’ı Büyükelçi unvanı ile BM’de 

temsil eden Zarif’in gerek ABD’yi çok yakından tanıyor olması gerekse 

İngilizce’ye olan hakimiyetinin nükleer müzakerelerdeki başarısının alt 

yapısını güçlü bir biçimde oluşturduğu değerlendirilmektedir.

1979 yılında İran’da evlenen ve birkaç hafta sonra eşi ile birlikte 

ABD’ye dönen Zarif’in her ikisi de Amerika’da dünyaya gelen bir kızı ve bir 

oğlu bulunmaktadır.

İkinci master derecesini aldığı 1982 yılında BM İran 

delegasyonuna atanan Zarif Tahran Üniversitesinde uluslararası hukuk 

dersleri vermiş ve Islamic Azad Üniversitesinin dış ilişkilerden sorumlu 

başkan yardımcılığı (2010-2012) görevini yürütmüştür. Silahsızlanma, 

insan hakları, uluslararası hukuk ve bölgesel çatışmalar konularında pek 

çok makalesi bulunan Zarif, BM İran temsilcisi olduğu dönemde aralarında 

Joseph Biden ve Chuck Hagel gibi senatörlerin de bulunduğu çok sayıda 

politikacı ile kişisel ilişkiler geliştirmiştir.

Şeyh diplomat olarak anılan Ruhani’nin iç kabinesinde yer alan 

Zarif, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ruhani tarafından  4 Ağustos 

2013’de Dışişleri Bakanlığına resmen aday gösterilmiş ve mecliste 232 oyla 

onararak Ali Ekber Salihi’den boşalan Dışişleri bakanlığına atanmıştır.

Bu sıfatla P5+1 ülkeleri ile yürütülen nükleer müzakerelerde 

İran heyetine başkanlık yapan Zarif’in görüşmeler sürerken namaz vakti 

geldiğinde masadan ayrılıp namazını kıldıktan sonra geri döndüğünde 

“Ben sadece tek gerçek güçten korkarım” dediği ve zaman zaman 

sinirlenerek sesini yükselttiği dünya basınında haber konusu olmuş, hatta 

sert tartışmaların yaşandığı bir oturumda P5+1 temsilcilerine hitaben “Bir 

İranlıyı asla tehdit etmemenizi size öneririm” uyarısı basına yansımıştı.
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İsveç merkezli düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış 

Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı 

John Kerry ile birlikte Nobel Ödülüne aday gösterilen Zarif’in İran’ın 

gelecek siyasetinde önemli bir fi gür olmayı sürdüreceği bu ülke üzerine 

uzmanlığı bulunanların ortak bir kanısı olmayı sürdürmektedir.

İran’da halk tarafından genel bir kabul ve sevinçle karşılanan 

anlaşmaya, ilerleyen süreçte aşırı muhafazakâr kesimlerin ne tür bir 

tepki verecekleri soru işareti kimliğini koruyor olmakla birlikte Rehber 

Hamaney’in ihtiyatlı onayı ve Ruhani’nin açık desteği karşısında “nihai 

hesaplaşmanın” zamana bırakıldığı değerlendirilmektedir.

Nitekim bir ön işaret olarak İran’ın güçlü politik ve askeri 

fi gürlerinden Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali 

Caferi, “varılan anlaşmada yer alan bazı şartların İran’ın kırmızı çizgileri 

ile çeliştiği” eleştirisinde bulunmuş,                  bu eleştirilere parlamentodaki 

aşırı muhafazakâr ve şahin kanat da “çok fazla taviz verildiği gerekçesi” 

ile katılmıştır.  

Zarif ise anılan eleştirileri parlamentoda yaptığı bir konuşma 

ile yanıtlayarak “kırmızı çizgilerin büyük bir bölümünün korunduğunu” 

belirtip “Anlaşmanın bütünüyle İran’ın lehine olduğunu söylemiyoruz. 

Bazı esneklikler gösterdik. Dini liderimiz Hamaney’e söylediğimi size de 

söylüyorum. Hepsini değilse de kırmızı çizgilerin çoğunu korumak için 

elimizden gelenin en iyisini yaptık. Unutmamalıyız ki, her anlaşma bir al-

ver ile olur. Her iki taraf taleplerinin daha önemli bölümünü kazanmak için 

bir kısmından vazgeçer. İran’ın kilit hedefl eri kazanıldı. Diğer taraf için 

temel talepler İran’ın sınırlamalar ve gözetimle nükleer silah elde etmesini 

önlemekti” demişti.

Bu tür eleştiriler ya da desteğin dozu ile siyasi yansımalarının 

ne yönde gelişeceğini belirleyecek etmenler, varılan ve aşamalar halinde 

gerçekleşmesi beklenen anlaşmanın İran halkının refah düzeyi ile sınırlılık 

ve kısıtlamaların kalkması bağlamında uluslararası sisteme entegrasyon 

sürecindeki hız olacaktır.

Bu konular çalışmamızın İran’ın Nükleer Yolculuğu bölümünde 

ayrıntılı olarak incelenecektir.
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             NELER YAŞANDI? NASIL BİR İRAN?

Devrimin ve Reformun Yapısını Anlamak

Totaliterlik sonrası rejimlerde reformcular, kurumlar ve devrimin 

kurucu dokümanlarında var olan politik mirasla mücadele etmek 

durumundadırlar. Anılan mücadeleden sonuç alınabilmesi için yalnızca 

siyasi ittifaklar değil, aynı zamanda muhafazakârlara tehdit oluşturmadan 

reformu geliştirebilecek ılımlılar da işlevsel bakımdan “gereklidir”. Bir 

tür geçiş olarak nitelenebilecek bir reform çabasının yönetici seçkinler 

tarafından fark edilmesinin ise kaotik bir ortam yaratabilecek çatışmalara 

eşlik edebileceği açıktır. (Brumberg, 2001: 153) 

Humeyni’nin otoritesinin karizmatik ve patrimonial olarak 

nitelendirilmesi aslen İran Toplumu’nun geleneksel kalma eğiliminde 

olması ile açıklanabilir. İran İslam Cumhuriyeti sosyal anlamda Pehlevi 

İran’ının özelliklerini taşımaya devam etmiştir. Siyasi ilişkilerindeki patron-

client ilişkileri varlığını sürdürmüştür. Halen ekonomik gücü elinde tutan 

ayrıcalıklı bir sınıf olarak ruhban sınıfının güdüm ve denetimindeki 

bonyadlar bulunmaktadır. İran İslam Devrimi’ni yalnızca yönetici sınıfın 

el değiştirdiği bir siyasi olay olarak yorumlayan ve sosyal dengelerde çok 

radikal bir değişiklik yaratamayan rejim olarak eleştiren birçok düşünürün 

varlığı, bu çerçevede özellikle değerlendirilmesi ve tartışılması gereken 

bir husustur.29 

İslam Devrimi’nin kitleleri memnun edemediğini düşündüren 

2009 seçimleri sonrasında yaşanan çatışma ortamının analiz edilmesi, 

kanımızca büyük önem arz etmektedir. Zira Humeyni’nin İslam Devrimi’ni 

gerçekleştirirken olayları yalnız dikte etmediği aynı zamanda olaylara 

tepki vermek durumunda kaldığı unutulmamalıdır. Başka bir anlatımla, 

İslam Devrimi’nin olağanüstü güçlü bir destekle gerçekleşmesi şaşırtıcı 

görülmemiştir. 25 yıl baskı altında yaşadıktan sonra, bastırılmış 

özgürlüklerin dışavurumunun “görkemli” olması şaşırtıcı olmamalıdır. 

Kimi uzmanlara göre söz konusu durumun yeniden yaşanmaması, İslami 

rejimin yıkılmaması için aynı hata yapılmamalı, kitlelerin istekleri göz ardı 

edilmemelidir (Ansari; 2006: 43).

29 Benzer eleştirilerin 1917 Ekim Devrimine de yönelik olarak yapıldığı, devrimin kendi seçkinlerini 
yaratarak devrime omuz veren emekçileri ezmekle suçlandığı anımsanmalıdır.
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İran İslam Devrimi Rejimi’nin Güvenlik Sigortaları

Bununla birlikte rejimi ayakta tutan güvenlik mekanizmalarının, 

muhalefetin mevcut imkân ve kabiliyetini fazlasıyla aşan güce sahip 

olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu çerçevede, zaman zaman yaşanan 

toplumsal olayların bastırılmasında kullanılan “şiddet unsuru” paradoksal 

bir şekilde yorumlanmaya da açıktır. Anımsanacak olursa, İslam Devrimi 

sırasında şah rejimini korumakla görevli olanların “isteksiz” tutumları; söz 

konusu hareketin başarısı ve iktidarın el değiştirmesi bakımından kilit bir 

rol oynamıştır. Dolayısıyla, güvenlik birimlerinin olayların bastırılmasında 

gösterdiği kararlılık; reformistlerin üzerinde, “başarı şansının sınırlı olduğu” 

algısı yaratarak sonuç alıcı olmaya elverişli görünmektedir.

Ayrıca, Pasdaran ve Besiç unsurlarının potansiyeli 

düşünüldüğünde, olayların “tam kapasiteye ulaşmış orantısız güç” 

kullanılarak bastırıldığını öne sürmek de olanaklı değildir. Kanımızca, 

Ahmedinejad’ın ikinci döneminde yaşanan olaylar yorumlanırken; 

mollaların ve Pasdaran’ın aldığı eğitim göz önünde bulundurulması 

gereken bir husustur. Mollalar, sıradan ve salt teolojik unsurları içeren 

bir dini eğitimden geçmedikleri gibi; Pasdaran da salt iç güvenliğe ilişkin 

“sert güç unsurları” kullanımına dayalı bir formasyona sahip değildir. 

Dolayısıyla yaşanan gelişmeler karşısında, İran güvenlik birimlerinin 

tepkilerini “kriminal ya da toplumsal bir olay karşısında polisin alışılmış 

tepkileri” çerçevesinde ölçerek imkân ve kabiliyetini değerlendirmek, 

analistleri görece yanlış sonuçlara götürebilir niteliktedir. Bunun yerine, 

İran güvenlik seçkinlerinin ve Kum’un tepkilerinin; istihbari–operasyonel 

ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesine gereksinim duyulmaktadır. 

Anılan çerçevede güvenlik birimlerinin asıl misyonu; olayları ilk çıktığı 

yerde, eldeki tüm imkânlarla bastırmak değil; bir süre gelişmesine izin 

vererek;

- olayların seyrini,

- rakip grupların olanak ve eğilimlerini,

- destek veren iç ve dış unsurların hangileri olduğunu,

- rakip grupların hareket tarzları ve alışkanlıklarını,

- rakip lider kadroyu, zaafl arını ve grup dinamiklerini,
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- uluslararası ve ulusal kamuoyu tepkilerinin nasıl 

şekilleneceğini,

- kullanacakları araçların hangileri olması gerektiğini,

- karşı karşıya bulunulan hareketin perde arkası liderlerini

ve benzer unsurları görerek, rasyonel ve soğukkanlı tepkiler vermek 

olarak değerlendirilmektedir. 

1979’da İran Ordusu’ndan bağımsız olarak, Yüce Lider Büyük 

Ayetullah Humeyni tarafından kurulan İran Devrim Muhafızları; rejimin 

korunmasından, stratejik füzelerin yönetimine; gayri nizami harp 

icrasından, yurt savunmasına; ideolojik kontrolden, örtülü operasyonlar 

düzenlenmesine ve ülke dışında paramiliter aktivite örgütlenmesine kadar 

çok geniş bir görev tanımına sahiptir. Besiç ile iç güvenliği sağlayan, 

kendine ait kara, hava, hava savunma ve deniz kuvvetleri olan; Kudüs 

Güçleri ile yurt dışında örtülü faaliyetler yürüten bu yapı, yarı–bağımsız 

ancak güçlü ve adanmış bir ordu olarak nitelenebilir. Yalnızca Rehber’e 

hesap vermekle yükümlü olan, özellikle “rejim güvenliğinin sağlanması” 

gibi ucu fazlasıyla açık bir göreve haiz Devrim Muhafızları, anılan “görevini” 

ülke içindeki hâkimiyetini pekiştirmek için kullanma pratiğine de sahiptir. 

Dönemin Başkanı Hatemi’ye (1999), 12 komutan imzalı bir uyarı mektubu 

gönderdiğinin anımsanmasında fayda görülen bu yapının komutanı 

Caferi; Eylül 2007 tarihli konuşmasında, günümüzde muhafızların temel 

görevinin iç tehditler ile mücadele olduğunu belirterek; “Pasdaran’ın salt 

askeri değil aynı zamanda politik ve ideolojik bir organizasyon olduğunu” 

söylemiştir30.  Bu durumun, Rus istihbarat geleneğinin müdahale pratiğini 

akla getirdiğini söylemek yerinde olacaktır. 

30 Hamsahri Gazetesi 29 Eylül 2007, Agahsazi (Tahran) 29 Şubat 2008.
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BÖLÜM – 4 –

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ

Giriş bölümünde “İran’ı anlamak ve anlatmak” amaçlı bir 

ürün olduğuna vurgu yaptığımız çalışmamızda “İran hakkında her şey” 

odağının temel alınarak konuya bütünlüklü bir bakış açısı ile yaklaşılacağı 

belirtilmişti. 

Bu bağlamda gerek Şah Rıza Pehlevi döneminde artan petrol 

gelirlerinin önemli bir bölümünün ordunun modernizasyonuna aktarılması 

nedeniyle refah düzeylerinde bir iyileşme olmayan İran halkının İslam 

Devrimine destek olarak yansıyan hoşnutsuzluğu, gerekse Tahran’ın 

bölge gücü kimliğini pekiştirmede en önemli enstrümanlardan birisi olan 

İran’ın askeri gücünün de irdelenmesi gerekmektedir.

Çalışmamızın önceki bölümlerinde değinildiği üzere etnik aidiyet 

ve mezhep farklılığı nedenleriyle kendisini varlığını sürdürdüğü coğrafyada 

yalnızlaştırılmış ve ötekileştirilmiş olarak gören İran, tehdit algılamalarını 

geçersizleştirmenin ancak güçlü bir ordu ve savunma sanayine sahip 

olmakla mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Kaldı ki mevcut rejimi ve rejimini ihraç politika ve uygulamalarının 

karşısındaki cepheyi genişleterek kemikleştirdiğinin ayırdında olan 

İran, coğrafyasının kendisine sunduğu stratejik derinliği güçlü bir ordu 

ve modern silah sistemleri ile desteklemeyi seçmiş ve bu konuda ciddi 

ilerlemeler kaydetmiştir.

Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan başta olmak üzere körfez 

ülkelerindeki Şii nüfusa, kendisine (çekirdek) yönelik tehdit ve tehlikelere 

karşı bir tür protoplazma işlevi yükleyen ve yakın çevresinde gerektiğinde 

harekete geçirebileceği “vekil unsurlar” yaratan İran böylelikle savunmasını 

üç temel parametre çevresinde şekillendirmiştir.

Sözü edilen parametrelerden birincisi batıda Türkiye’den 

başlayarak doğuda Afganistan’a kadar uzanan coğrafi  derinliğini savunma 

amaçlı kademelendirerek coğrafyasına stratejik bir işlev yüklemek, ikincisi 

güçlü bir savunma sanayi ve silahlı kuvvetlere sahip olmak ve bu kuvvetleri 

modern, özellikle hava-savunma ve kısa-orta-uzun menzilli füzelerle 
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teçhiz etmek, üçüncüsü ise yukarda değinildiği üzere sahip olduğu vekil 

unsurları caydırıcı bir güç olarak kullanmaktır.

Birbirini destekleyerek bütünleyen anılan temel parametrelere 

bir dördüncü olarak çevre ülkelerde konuşlu ve yerel halk destekli İran 

sponsorluk, güdüm ve yönetimli paramiliter unsurlar da eklemlendiğinde 

Tahran’ın ülke savunma konsept ve doktrini daha da belirginleşmiş 

olacaktır.

Ancak İran’da ordunun kuruluş şematiğine bakıldığında silahlı 

güçlerin ülke savunması ana görev ve işlevinin yanı sıra rejimin de 

korunması amaçlı bir yapılanması olduğu görülür.

Kara, hava, deniz ve hava savunma kuvvetlerinden oluşan İran 

düzenli ordusunun yanı sıra Devrim Muhafızları da (Sepāh-e Pāsdārān-

e Enqelāb-e Eslāmi) aynı örgütlenmeye sahip bulunmakta ancak düzenli 

ordu kuruluşuna ek olarak gönüllü milislerden (Besiç) oluşan ayrı bir güce 

daha bünyesinde yer vermektedir.

Klasik ordu dışında ayrı bir komuta ve hiyerarşik sisteme sahip 

olan ve insan gücü 150.000 dolayında varsayılan Devrim Muhafızları en 

modern silah sistemleri ile teçhiz edilmiş olup özellikle İran açısından en 

kritik bölgelerde konuşlandırılmışlardır.

Devrim Muhafızlarına bağlı, insan gücü 15.000 dolayında 

tahmin edilen ve İran toprakları dışında paramiliter aktiviteler ve örtülü 

faaliyetlerden sorumlu olan general Kasım Süleymani komutasındaki 

elit Kudüs Gücü ve bağlı  Ansar-Ul-Mehdi, Irak ve Suriye’de IŞID’le 

mücadelede sağladığı başarılar ve Esad rejimine verdiği destekle 

son dönemlerde adından sıkça söz edilen seçkin bir birlik olarak göze 

çarpmaktadır.

Askerlik hizmetinin 21 yaş itibarı ile zorunlu bulunduğu İran’da 

silah altında bulunan kişi sayısı 2014 verilerine göre 600.000, yedeklerle 

birlikte yaklaşık 900.000 olarak belirtilmektedir. Jane Defence Weekly 

ve Jane Defence Annual verilerine göre İran Kara Kuvvetleri 400.000, 

Deniz Kuvvetleri 20.000, Hava ve Hava Savunma Kuvvetleri 45.000, 

Devrim Muhafızları 150.000 personelden oluşmakta, bu rakam 300.000 

yedekle 900.000’e ulaşmaktadır. Bir savaş durumunda yaşları açısından 

uygunluk taşıyan 18 milyon kişiden yaklaşık11 milyonunu silah altına alma 
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kapasitesine sahip olan İran’ın sayı, eğitim ve silah sistemleri açısından 

bölgenin en güçlü ordularından birisine sahip olduğu söylenebilir.

Karargâhları Tahran, Isfahan ve Şiraz’da bulunan üç ordu olarak 

örgütlenen İran Kara Kuvvetlerinin 2 mekanize, 3 zırhlı, 5 piyade,  1 özel 

kuvvet, 1 paraşüt, 1 özel maksat olmak üzere 13 tümeni bulunmakta olup 

bu tümenlerden beşi, 1.nci Ordu Karargâhı ile birlikte Tahran ve çevresinde 

konuşlu bulunmaktadır.

İran Kara Kuvvetlerinin envanterinde bir bölümü Rus yapımı 

gelişmiş T-72 olmak üzere yaklaşık 2000 tank, 2500’ü aşkın zırhlı 

personel taşıyıcı ve muharebe aracı, 3000 dolayında çeşitli çaplarda 

çekili ve kundağı motorlu top, sayıları tam olarak bilinmeyen motorlu 

roketatar bataryası, (45 km. menzilli Ograp ve 120 km. menzilli Nazeat) 

100 dolayında ABD yapımı saldırı helikopteri ve az sayıda MI-17 saldırı 

helikopteri dahil olmak üzere yüzlerce Rus yapımı çok maksatlı helikopter 

bulunmaktadır.

Nükleer program nedeniyle son yıllarda başta ABD ve İsrail 

olmak üzere Batı ülkeleri ile ilişkileri gerginleşen ve kendisine yönelik 

bir askeri operasyon seçeneğinin masada bulunduğu sürekli olarak 

seslendirilen İran, ABD ve müttefi kleri karşısında ateş gücü yüksek, hızlı 

hareket kabiliyetine sahip, gerektiğinde bağımsız olarak savaşabilecek 

küçük mobil birlikler kurmaya ağırlık ve öncelik vermiş bulunmaktadır.

İran Hava Kuvvetlerinin envanterinde Rus yapımı Mig 29 ve 

Mig 23, ABD yapımı F-4 D/E, F-14 A, F-5 E/F, Çin yapımı F-6, F-7, Fransız 

yapımı Mirage F-1, Rus yapımı SU 22-24-25 av ve av bombardıman olmak 

üzere yaklaşık 400 savaş uçağı ile Rus ve İran-Ukrayna ortak yapımı çok 

sayıda askeri nakliye uçağı bulunmaktadır.

Son yıllarda silahlı ve keşif amaçlı silahsız insansız hava araçları 

da imal eden İran, hava kuvvetleri envanterinde ABD, Rus, Fransız ve Çin 

yapımı çeşitli tiplerde savaş uçağına sahip olduğu için özellikle uygulanan 

ambargo nedeniyle yedek parça sıkıntısı çekmekte, uçak çeşitliliği nedeniyle 

eğitim zorluk ve zafi yeti yaşamaktadır. Bu nedenle hava kuvvetlerinin 

kağıt üzerindeki caydırıcı gücünün operasyonel anlamda aynı büyüklük 

ve caydırıcılık taşıdığını söyleyebilmek çok mümkün görünmemektedir. 

Özellikle ABD yapımı ve işgal sırasında Irak’tan kaçırılanlarla birlikte 
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sayıları yüz dolayındaki savaş uçağının yaşlandığı ve yedek parça temin 

edilemediği için operasyonel yeteneklerinin azalmış olduğu bilinmektedir.

Deniz kuvvetlerine gelindiğinde İran’da İngiliz yapımı güdümlü 

füze taşıyan eski model üç adet ve 2 adet ABD yapımı klasik muhrip,   5 adet 

Rus yapımı Kilo sınıfı dizel denizaltı ve çok sayıda güdümlü füze taşıyan 

avcı bot, karakol gemileri ve silahlı (füze) sürat tekneleri bulunmaktadır. 

Deniz hedefl erine karşı kullanılan çok sayıda Çin yapımı füze bataryasına 

sahip olan İran Deniz Kuvvetlerinin envanterinde ayrıca keşif ve devriye 

uçakları da bulunmaktadır.

İran Silahlı Kuvvetlerinin bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında en 

belirgin özelliği sahip olduğu çeşitli menzillerde çok sayıdaki güdümlü füze 

arsenalidir. Rus ve Çin yapımı kısa ve orta menzilli güdümlü füzelerine ek 

olarak İran, Çin ve Kuzey Kore’den ithal ettiği teknoloji ile kendi güdümlü 

füze programını geliştirmiş ve Scud-C, SS-4, SS-5, Taepo Dong, No Dong 

füzelerini modifi ye edip Şahap serisi adı altında füze imalatına başlamıştır. 

Deneme atışlarını tamamlayarak silahlı kuvvetlerinin envanterine dahil 

ettiği Şahap 1-2-3-4 serilerinden sonra kıtalararası balistik füze sistemi 

Şahap 5 üzerinde çalışmalarını sürdüren İran sahip olduğu 2000 km’ye 

kadar menzilli güdümlü füze arsenali ile bölgede önemli bir güç haline 

gelmiştir.

İran ordusunun envanterinde bulunan güdümlü atma vasıtalarına 

(füzelere) gelindiğinde menzilleri 130-200 km arasında değişen Mushak 

120-160-200 tip füzeleri, 300-2000 km. menzilli Şahap 1-2-3-4 füzeleri, 

HY-4/C, (150 km. menzil) Harpoon, (120 km. menzil) SS-N-22, (110 km. 

menzil) YJ-2/C-802, (95 km. menzil) AS-9 Kyle (90 km. menzil) Silkwarm, 

(100 km. menzil) AS-11 Kilter, (50 km. menzil), No Dong, Taepo Dong, 

Nazeat, Oghop, Sejil 1-2, (Ashura, 2000 km. menzil) Ghadr-1, (1800-

2000 km. menzil) Fajr-3, (200 km. menzil) Zelzal, (400 km. menzil) Fateh, 

(170 km. menzil) Safi r-2 (2500 km menzil) SS-4, Frog 7’ler örnek olarak 

verilebilir. İran’ın güdümlü füze sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 

binlerle ifade edilebilecek bir çokluğa sahip olduğu varsayılmaktadır.31

Hava Savunma sistemini güçlendirmek üzere Rusya 

31 BBC News/World/Middle East/Iran’s arsenal of missles. Iran missiles Arsenal/Iran Intelligence. 
Category: Balistic missiles of Iran, Wikipedia. Jane’s Defence Annual.
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Federasyonu’na sipariş verdiği S-300 bataryaları teslim edildiğinde İran’ın 

oluşturacağı hava savunma ağı daha etkin bir hale gelebilecektir.  

Füzelerle hedefl eri yanılgısız vurabilme (pin point accuracy) 

kapasite ve yeteneğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarında ciddi 

ilerlemeler kaydeden İran’ın, Şahap 3 ve 4 serisi füzelerinin savaş 

başlıklarını modifi ye ederek nükleer silah yüklemeye uygun hale getirme 

çalışmaları Tahran’ın nükleer programı konusunda duyulan kuşku ve 

endişelere bir kanıt olarak gösterilmektedir. 

İran’ın düzenli / klasik ordu, Devrim Muhafızları ve sayıları İran 

genelinde bir milyon dolayındaki eğitimli gönüllü milislerden oluşan askeri 

ve paramiliter unsurlarla bölgesinde hafi fe alınmaması gereken bir güce 

sahip olduğu bu ülke ile ilgili mevcut ve geleceğe dönük politikalarda göz 

ardı edilmemesi gereken bir etmen kimliğinde değerlendirilmektedir.

Bu noktada Devrim Muhafızlarının genellikle bir milis gücü 

olarak algılanma ve değerlendirilmesindeki yanlışlığın İran’ın askeri gücü 

ile ilgili yanılgıları engelleme adına düzeltilmesi gerekmektedir.

Devrim Muhafızları daha önce de açıklandığı üzere Kara, Deniz, 

Hava ve Hava Savunma kuvvetlerinden oluşan, askeri hiyerarşik yapıya 

sahip, yüksek eğitimli, modern araç, gereç, silah sistemlerine sahip ve 

bütün bunların ötesinde rejimin korunmasına adanmış küçük çaplı bir 

ordu olarak görülmelidir.

Irak’la sekiz yıl süren ve bir milyonu aşkın insanın hayatına 

mal olmasına karşın tarafl ardan birisinin galibiyeti ile sonuçlanmayan 

savaştan İran; savunma doktrininin revizyonu, kuvvet yapılandırma 

ve konuşlanmaları, öncelikli silah sistemleri ve savunma sanayinin 

geliştirilmesi konularında önemli dersler çıkarmıştır.

Şah döneminde ABD ile yakınlaşmasının bir sonucu olarak 

Amerikan yapımı silah ve sistemlerini kullanan ve askeri açıdan ABD’ye 

bağımlı hale gelen İran, İslam Devrimini izleyen yıllarda bozulan ilişkiler 

ve sonrasında uygulamaya konulan ambargolar nedeniyle bir yandan 

silah alım kaynaklarını çeşitlendirirken (Rusya, Çin, Kuzey Kore) bir diğer 

yandan da teknoloji transferi ve sonrasında özgün teknoloji ile silah ve 

savaş araçları üretimine ağırlık vermiştir.

Irak savaşı sırasında Irak ordusunun modern silah sistem 
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ve ateş gücünün üstünlüğünü insan gücü ile dengelemeye çalışan, bu 

nedenle de aşırı kayıp veren İran’ın aldığı bir diğer ders ise salt sayısal 

gücün savaş alanında sonuç almada yeterlilik taşımadığı olmuştur.

Çalışmamızın önceki bölümlerinde açıklanan yaşadığı 

coğrafyada etnik ve mezhepsel farklılığının rejimi ile birlikte yarattığı 

güvensizlik ve kuşkuculuk temelinde yükselen varlığını koruma refl eksi 

sonuçta İran’ı kendi teknolojisine dayalı güçlü bir savunma sanayine ve 

olabilirse nükleer güç sahibi olma noktasına getirmiştir.

Bu noktada monarşiden meşrutiyete geçiş, Şahlık ve 

Padişahlığın sonlanmasında İran ve Türkiye arasındaki benzerliklere ayrı 

nedenlere dayalı olsa da aynı sonucu doğuran bir başkası eklenebilir.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uygulanan ambargolar 

nedeniyle Türkiye de savunma sanayini geliştirme ve kendi silah 

sistemlerini üretme gereksinimini duymuş, askeri araç, gereç, teçhizat 

ve silah açısından tek yönlü bağımlılığın sakıncalarının bir zafi yete eşlik 

edebileceğini yaşayarak öğrenmiştir.  

Çalışmamızın önceki bölümlerinde değinildiği üzere yaşadıkları 

coğrafyada farklılıkları nedeniyle (etnisite, din, mezhep) kendilerini öteki 

olarak algılayan İran ve İsrail’in hasmane konumlarına karşın varlıklarını 

koruma refl eks ve tehdit algılamalarındaki örtüşme üzerinde önemle 

durulması gereken psiko-politik bir etmen olarak değerlendirilmelidir. Her 

iki ülkenin silahlanmaya ve askeri teknolojilerinin geliştirilmesine verdikleri 

önem ve öncelik yayılmacılık / saldırganlık amaçları ve revizyonist bir 

politika ile açıklanabileceği gibi caydırıcılık adına uygulanan savunma 

refl eks temelli bir politika olarak da değerlendirilebilir.

Bu bağlamda İran’ın nükleer güç / silah sahibi olma isteği tıpkı 

İsrail gibi genel bir saldırıya uğranılmamasının sigortası olarak tartışmaya 

açık bir argüman kimliğinde görülebilir.

Bu istekte İran’ın ayrıca nükleer güç sahibi olarak ayrı ve etkin 

bir ligin oyuncusu konumuna yükselerek bölge gücü kimliğini tartışmasız 

bir boyuta taşımak ve küresel düzlemde de söz sahibi olma arzusunun 

varlığı da unutulmamalıdır.
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BÖLÜM -5-

İRAN’IN NÜKLEER YOLCULUĞU

İran’ın nükleer yolculuğu sanılanın aksine yeni değil yaklaşık 60 

yıl önce ve ironik bir biçimde günümüzde anılan ülkenin nükleer güç olma 

isteğine sert bir karşı duruş sergileyen ABD’nin desteği ile başlamıştır.32

Anılan desteğin nedenselliklerini çözebilmek için İkinci Dünya 

Savaşı yılları ve sonrasını kısaca anımsamak gerekmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sürerken 1943 yılında gerçekleşen Tahran 

konferansında müttefi k ülkeler savaş sonrası İran’ın bağımsızlığını Tahran 

Deklarasyonu ile güvence altına almışlar ancak imzacı ülkelerden SSCB 

anılan anlaşmaya karşın İran’dan çıkmamış ve İran’ın kuzeybatısında 

(Güney Azerbaycan) kurdurduğu özerk cumhuriyetler aracılığı ile bu 

ülkedeki varlık ve etkinliğini kalıcılaştırmayı seçmişti. (Bakınız: geç Modern 

Dönem Bölümü).

İran petrollerinin işletilmesine ilişkin imtiyazlar da elde eden 

SSCB, ABD’nin baskıları üzerine anılan imtiyazlardan vazgeçmek ve 

İran’dan çıkmak durumunda kalmıştı.

İkinci Dünya Savaşının sonlanmasını izleyen yıllarda Sovyet 

Rusya’nın yayılmacı (ekspansiyonist) politikalarının hedefl eri arasında 

Boğazlar nedeniyle Türkiye ve petrol kaynakları açısından İran’ın da 

bulunduğu haklı endişesini taşıyan ABD, Türkiye’ye yönelik tehdidi 

Ankara’nın NATO üyeliği ile dengelemiş, İran’da ise petrolü millileştiren 

Başbakan Musaddık’ı bir darbe (1953) ile görevinden uzaklaştırarak 

Şah Muhammed Rıza Pehlevi aracılığı ile kendisine bağlı ve uyumlu bir 

yönetim oluşturmuştu. ABD ayrıca olası bir Sovyet askeri müdahalesine 

karşı İran’ın askeri güç ve kapasitesini artırma planını, kurulmasına 

öncülük yaptığı kimi bölgesel paktlar (CENTO, RCD, vb.) aracılığı ile de 

destekleyerek yürürlüğe koymuştu.

32 İran’ın nükleer programına başlangıç aşamasında destek verenler arasında ABD dışında P5+1 
ülkeleri Fransa, Rusya ve Almanya’nın da bulunduğu bir ayrı ironi olarak not edilmelidir.
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İran’da ilk nükleer çalışmalar 1957 yılında ABD’nin desteği ile 

başlamış ve aynı yıl iki ülke arasında nükleer teknolojinin barışçıl ve sivil 

amaçlarla kullanımını öngören “Barış için Atom Programı” adı altında bir 

işbirliği anlaşması imzalanmıştır.33  

Sözü edilen anlaşmayı takiben İran 1958 yılında Uluslararası 

Nükleer Enerji Ajansı’na (IAEA-International Atomic Energy Agency) üye 

olmuş, 1959’da da Tahran Nükleer Araştırma Merkezini kurmuştur.

Bu dönemde ABD; Türkiye, İran, Pakistan gibi dost ve müttefi k 

ülkelerde nükleer araştırma merkezleri kurulmasına öncülük ederek 

gerekli teknolojik destek ve bilimsel altyapıyı oluşturma çalışmalarını 

başlatmıştır. Bu program çerçevesinde ABD tarafından 1968 yılında Tahran 

Üniversitesine 5 megawatt gücünde bir araştırma reaktörü hibe edilmiş ve 

üniversite bünyesinde nükleer bir araştırma merkezi kurulmuştur. (Atomic 

Research Center Affi liated to Tehran University)34 

1970 yılında İran, “Nükleer Silahların Yayılmasının Engellenmesi” 

ile ilgili anlaşma anlaşmaya (NPT-Nuclear Non-Proliferation Treaty) imza 

atmış,35 1973 yılında ise kurumsal bir aşama kaydederek “İran Atom 

Enerji Kurumu’nu (Sazeman-e Enerji-e Atomi-e İran) kurarak faaliyete 

geçirmiştir.36 

1973 yılında yaşanan küresel ölçekli petrol krizinin İran 

ekonomisine olumsuz etkileri üzerine Şah Rıza Pehlevi her biri 1000 

megawatt gücünde 20 nükleer rektör kurma programını 1974’de 

uygulamaya koyarak ilk altı reaktörün inşası için harekete geçmiştir. Bu 

bağlamda Buşehr’de 1200 megawatt’lık bir reaktör kurulması çin Almanya 

merkezli Kraftwerk Union (KWU) ile bir anlaşma imzalanmıştır. Aynı yıl 

Fransa ile Benderabbas’ta 900 megawatt gücünde bir reaktör ve Belçika 

ile Karj’da Nükleer Tıp Merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalar imzalanarak 

33 Simon, Jacqueline; “United States Non-Profi leration Policy and Iran: Constraints and Opportuni-
ties”, Contemporary Security Policy, Vol.17, No:3, December 1996, s.371

34 Günümüzde Türkiye Atom Enerji Kurumuna bağlı olarak faaliyetini sürdüren Çekmece Nükleer 
Araştırma Merkezindeki 5 megawatt gücünde reaktör aynı program dahilinde ABD tarafından 
Türkiye’ye hibe edilmiştir.

35 Sahimi, Mohammed; “Iran’s Nuclear Program-Part-1: It’s History”, Payvand News, 2 Ekim 2003, 
http//www.payvand.com/news/03/Oct/2003/html, erişim tarihi 11 Ağustos 2015

36 Sahimi, Mohammed; “Iran’s Nuclear Program-Part-1: It’s History”, Payvand News, 2 Ekim 2003, 
http//www.payvand.com/news/03/Oct/2003/html, erişim tarihi 11 Ağustos 2015
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İran’ın nükleer programı uygulama açısından ivme kazanmıştır. Bu 

gelişmelere koşut olarak Şah Rıza Pehlevi, Avrupa’nın en büyük uranyum 

zenginleştirme şirketi olan Fransa merkezli Eurodiff’in yüzde on hissesini 

satın almıştır. 1979 İslam Devriminden sonra bu hisseler İran’a devredilmiş 

olmakla birlikte Fransa, ABD’nin girişim ve baskıları sonucu İran’a 

zenginleştirilmiş uranyum satma konusunda varılan anlaşmayı yürürlüğe 

koymamıştır. 

1979 İslam Devrimi sonrası rejim (Ayetullah Humeyni) gerek 

aşırı maliyetli gerekse dini açıdan sakıncalı olduğu gerekçeleri ile nükleer 

çalışmaları yasaklamış, yeterli petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip 

oldukları için Şah’ın nükleer politikasını israfl a eleştirmişlerdir. Kaldı ki 

nükleer çalışmaların yasaklanmamış olması halinde yeni rejimin Batı 

ve Amerika karşıtı sert tutumu nedeniyle tüm anlaşmalar Batılı fi rmalar 

tarafından iptal edilmiş olduğu için programın devamı yine de mümkün 

olmayacaktı. 

Aslında sekiz yıl sürerek İran’ın insan ve ekonomik kaynaklarını 

ciddi anlamda tüketen savaş sırasında reaktörlerin inşa ve devreye 

alınma maliyetlerinin karşılanmasının son derece güç olduğu ve esasen 

devrim sonrası Batılı fi rmaların şantiyelerini kapatarak teknik personeli ile 

birlikte İran’dan ayrılmış oldukları dikkate alındığında, yürütülmesi pratikte 

mümkün olmayan çalışmaların rejim tarafından yasaklanmış olması 

Fars kültür ve düşünce sistematiğinin yansıması olan “ince bir onuru 

koruma ve zafi yetleri gizleme” politikası (face-saving operation) olarak ta 

nitelenebilir.

Rejimin yasaklama kararı aldığı ve yüklenici fi rmaların İran’dan 

ayrıldıkları dönemde KWU tarafından yapılmakta olan Buşehr-1 reaktör 

inşaatının yüzde 90’ı tamamlanmış, teknik donanımın yüzde 60’ı monte 

edilmiş bulunmaktaydı. Aynı oran Buşehr-2 reaktöründe yüzde 50 

dolayında olup her iki tesis savaş sırasında Irak tarafından vurulduğu için 

büyük ölçüde zarar görmüştü.  

Ancak İran’ın, Irak ordusunun yüksek ateş gücü ve modern 

silah sistemlerine dayalı üstünlüğünü büyük kayıplar verme pahasına 

insan gücü ile dengelemek istemesinin yarattığı moral ve fi ziki yıkım 
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Tahran’ı savunma konsept ve stratejisinde yeni arayış ve planlamalara 

yöneltmiş, sonuçta Humeyni tarafından yasaklanan nükleer çalışmalara 

yine Humeyni’nin aldığı kararla dramatik bir geri dönüş yapılmış, eş 

zamanla güdümlü atma vasıtaları (füze) teknolojisinin geliştirilmesi ve 

üretimine hız verilmiştir.

Tahran’ın, İran’a yönelik tüm baskı ve ilerleyen yıllarda 

uygulamaya konulan ağır yaptırımlara karşın nükleer yolculuğunu inat ve 

ısrarla sürdürmek istemesi başarılı bir propaganda ve algı yönetimi ile 

genelde İsrail karşıtlığı ve bu ülkenin nükleer silahlara sahip olmasına 

dayandırılmaktadır.

Asal nedenlerden birisi kuşkusuz bu olmakla birlikte nükleer 

İsrail ve anti-semitik faktörlerin İran’ın nükleer çalışmaları ve nükleer silah 

sahibi olma isteğinin tek gerekçesine dönüştürülerek gerçekleştirilen 

yaygın indirgemeci analizler gerçeği tümüyle yansıtıyor olmaktan uzak 

görünmektedir. 

Yukarıda değinildiği üzere Irak savaşından alınan derslerin 

yanı sıra yaşadığı ve mutlak anlamda güçlü olmayı gerektiren coğrafyada 

İran’ın etnik ve mezhebi farklılığının yarattığı “öteki” duygusu, rejimi 

nedeniyle yalnızlaştırılmış ve dost olmayan ülkelerle çevrelenmiş olması 

anılan isteğin kökeninde yatan başkaca etmenler olarak değerlendirilebilir. 

Ayrıca İran’la, İslam Devrimi sonrası ilişkileri son derece gerginleşen ve 

bu ülkeyi küresel ölçekli planlamalarının MENA (“Middle East and North 

Africa” – Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ve Orta Asya gerçekleşmelerinde 

aşılması ya da uyumlu hale getirilmesi gereken bir engel olarak gören 

ABD’nin, İran’a sınırdaş kimi ülkeler (Irak-Afganistan-Katar-Suudi 

Arabistan-Kuveyt-Türkiye gibi) ve Basra Körfezi ile Hint Okyanusu’ndaki 

askeri varlığı ile uyguladığı çevreleme politikasına dayalı tehdit algısının 

Tahran’ın nükleer güç olma isteğini daha da artırdığı bir ayrı argüman 

olarak ileri sürülebilir. 

Bu etmenlere İsrail dışında İran’ın çevre ülkeleri Rusya 

Federasyonu, Çin, Pakistan ve Hindistan’ın nükleer silah sahibi oldukları 

eklendiğinde, yaşadığı ve bir çatışma halinde konvansiyonel çözümlerin 

çok çabuk tükenebileceği coğrafyada askeri anlamda caydırıcılık 
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elde edebilmek ve çevre ülkelere oranla demografi k dezavantajlarını 

dengelemek adına İran’ın nükleer güç / silah sahibi olma isteği ulaşılacak 

barışçıl bir çözüm adına daha gerçekçi bir zemine oturmaktadır.

Açıklanmasına çalışılan dışsal etmenlere bir ayrı ek olarak 

rejimin kendisini konsolide etmek, Fars Milliyetçiliği ve Şia’nın birleştirici 

öncülüğünde muhalefeti etkisizleştirmek için “dış tehdit ve düşman” kartını 

içsel politik bir enstrüman olarak kullandığı da unutulmamalıdır. Bütün 

bu iç ve dış etmenler İran’ın ulusal onur algısı ve Şia inancı ekseninde 

biçimlenen Fars Milliyetçiliği ile bir arada değerlendirildiğinde Tahran’ın 

nükleer yolculuğunun arka planını oluşturan mantık dokusunun anlaşılması 

daha da kolaylaşacaktır.

İran’ın, İslam Devriminden hemen sonra yasakladığı nükleer 

çalışmalarına yeniden başlama kararı siyasi ve ekonomik alanlarda pratikte 

ciddi sorun ve gelişmelere neden olmuştur. İran’ın nükleer programının 

gerçekleşmesinde daha önce rol alan Almanya ve Fransa, çalışmaların 

başlamasına ilgi duymakla birlikte ABD’nin baskı ve engellemeleri sonucu 

diğer Batılı ülkelerle birlikte devre dışı kalınca bu tür baskıların etkili 

olmadığı birincil planda Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey 

Kore, ikincil olarak Hindistan, Pakistan gibi ülkeler İran açısından zorunlu 

birer seçeneğe dönüşmüştür. Böylelikle  İran’ın enerji kaynaklarına ihtiyacı 

olan ve ithalatlarının önemli bir bölümünü bu ülkeden gerçekleştiren 

nükleer teknolojiye sahip Çin, Hindistan ve Pakistan, Rusya ile birlikte 

Tahran’ın nükleer programının en önemli partnerleri olmuştur.
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SIRA NU. ÜLKE
GÜNLÜK İTHALAT 

MİKTARI (Varil)

ORAN

(%)

1 ÇİN 543 000 10

2 HİNDİSTAN 341 000 11

3 JAPONYA 251 000 5,9

4 İTALYA 249 000 13,3

5 GÜNEY KORE 239 000 7,4

6 TÜRKİYE 217 000 30,6

7 İSPANYA 149 000 9,6

8 YUNANİSTAN 111 000 22,6

9 GÜNEY AFRİKA 98 000 25

10 FRANSA 78 000 3,7

Tablo: İran’dan 2011 Yılında En fazla Petrol İthal Eden 10 Ülke ve 

İthal Miktarları37

Bu sonuçla İran, silah sistem ve askeri teknolojilerine de 

ihtiyaç duyduğu Rusya ve Çin’e daha da yakınlaşır ve bağlı olarak 

Batı dünyasından uzaklaşmasını sürdürürken bir anlamda RF ve Çin’in 

bölgesel ve küresel çıkarlarına dolaylı olarak katkıda bulunan bir konuma 

evrilmiştir. Anılan sonucun günümüzde açığa çıkan bir ayrı yansıması da 

İran’ın nükleer çalışmalarındaki partnerlerinin katkı payları ile malzeme ve 

teknoloji transferlerinin bir ölçüde denetim dışında kalmış olmasıydı.

Böylelikle Rusya ve Çin, İran ve vekil unsurları üzerinden 

bölgede başta ABD olmak üzere Batı dünyasına karşı stratejik ölçeklerde 

olmasa da taktik bir üstünlük elde ederler ve RF eski SSCB ülkeleri 

üzerinden de nükleer malzeme transferi yolunu açarken İran, denetimi 

37 Dr. Önder, Ersoy, İran’ın Nükleer Programının Analizi ve Türkiye, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Ekim, 
2013, İstanbul, s.87
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tam anlamıyla mümkün olmayan birden fazla kanala sahip olarak nükleer 

programını geliştirerek uygulama olanağına kavuşmuştur.

Bu nedenle başta Almanya ve Fransa olmak üzere Batılı ülkelerin 

İran’ın nükleer programına, eşliğinde denetim olanakları getirerek sınırlı 

yardım ve teknoloji transferi yerine Tahran’ın anılan destek ve katkıyı Doğu 

ülkelerinden sağlamak zorunda bırakılmış olmasının doğru bir tercih ve 

politika olup olmadığının sorgulanmasında yarar görülmektedir.

Nitekim bu çalışmanın amaç ve konusu ile doğrudan ilişkili 

olmamakla birlikte İran’ın dış tehdit algılamalarında en üst sıralarda 

bulunan, Irak’ta Saddam ve Pan-Arabist rejimi ile Afganistan’da selefi  

Taliban’ın, ABD öncülüğünde müttefi k güçlerce yok edilmesi / zayıfl atılması, 

her ne kadar sonrasında bu ülkeler İran’ı çevreleme politikasının iki 

üssüne dönüşmüş olsa da Tahran üzerinde yarattığı rahatlatıcı etki ve 

İran’ın günümüz Irak’ın da elde ettiği güçlü aktör kimliği, stratejik öngörü 

ve planlama bağlamında ayrıca sorgulanarak irdelenmelidir.

1986 yılından başlayarak Çin ve Arjantin’le işbirliği halinde 

nükleer çalışmalarını sürdüren İran 22 Ocak 1989’da SSCB ile geniş 

kapsamlı bir anlaşma imzalamıştır. Teknolojik, ekonomik, bilimsel ve ticari 

alanlarda kapsamlı işbirliğine yönelik anılan anlaşmayı 1992 yılında iki 

ülke arasında imzalanan “nükleer işbirliğin anlaşması izlemiş, yapımına 

Alman KWU tarafından başlanan ancak yarım kalan ve Irak Savaşı’nda 

hasara uğrayan Buşehr Nükleer Santral İnşası 1995 yılında Rusya’ya 

verilmiştir.

Rusya’nın İran’ın nükleer çalışmalarında dominant bir konuma 

yükselmiş olması gerek ekonomik gerek siyasi nedenlerle Almanya, 

Belçika, İspanya, Arjantin gibi ülkelerle Çin, Kuzey Kore ve Pakistan’ın 

bu süreçte ilişki ağına girmelerini tetiklemiş, sonuçta üstün bir diplomatik 

beceri ve geleneğe sahip olan İran, enerji kaynaklarının sağladığı avantajı 

taktik hamlelerine ortak ederek kısa sürede yirmi dolayında nükleer tesise 

kavuşmuştur.38 

2011 yılında enerji üretimine başlayan Buşehr nükleer 

38 http:/www2.dw-world.de/persion//Iran/Internet-presse/1.112170.1.html.  erişim tarihi: 12 Ağustos 2015
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santralinin yanı sıra İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına 2012 yılında 

bulunduğu bildirimde 17 nükleer tesis ile nükleer madde depolanan dokuz 

yeri deklare etmiştir.39 

Bunlar nükleer araştırma reaktörleri olarak; Tahran, Isfahan, 

Ramsar, Bonab, nükleer santralleri olarak; Buşehr-1, Buşehr-2, Arak ağır 

su üretim tesisi, Natanz, Fordo ve Kahsan’da uranyum zenginleştirme 

tesisleri, Yazd ve Ardekan’da uranyum maden tesisler ile Saghand, 

Gazvin, Meşhed, Ahvaz, Abadan, Gorgan’daki tesislerdir.40

İran’ın nükleer çalışmalarının, Tahran’ın sürekli olarak ileri 

sürdüğü ve savunduğu salt nükleer enerji üretimine mi yönelik olduğu yoksa 

eş zamanla nükleer silah üretimini de hedefl ediği konularında süregelen 

tartışmalar, gerek UAEA’nın denetimlerinde ulaştığı ciddi kanıtlar, gerekse 

yüksek oranda uranyum zenginleştirme çalışmalarını askıya almaması 

üzerine İran’a uygulanan ağır yaptırımlarla sonuçlanan “Nükleer yolculuk”,  

14 Temmuz 2015 tarihinde Viyana’da varılan anlaşmayla bir dinlenme 

ve siyasi /ekonomik hasarların onarımı sürecine girmiş görünmektedir. 

Çalışmamızın temel amacı anılan tartışmalara bir açıklık getirmek olmadığı 

için aşağıda İran’ın genel bir kuşku kaynağı olan nükleer çalışmaları 

ile ilgili olarak UAEA’nın kimi önemli bulgularına özetle yer verilecek ve 

sonrasında varılan anlaşmanın yürürlük kazanması halinde bölgesel ve 

39 IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreements and relevant provi-
sions of security Council Resolution in the Islamic Republic of Iran, 25 May 2013, s.3

40 Harita; www.bbc.com/news/world-middle-east-11927720



106

küresel düzlemde olası jeopolitik ve jeostratejik değişim ve yansımaları 

incelenecektir. 

İran’ın, UAEA’nın nükleer program ve çalışmalarının denetimi ile 

ilgili varılan anlaşma hükümlerine aykırı olarak son 18 yıldır yeni santrifüjleri 

devreye alıp ve bunların sayısını 50 bine yükseltmeyi hedefl eyerek uranyum 

zenginleştirmeyi gizlilikle sürdürmesi ve bu bilgileri paylaşmaması var olan 

kuşkulara haklılık kazandırmıştır. İran’ın Şubat 2003’de Natanz’da gazlı 

santrifüj uranyum zenginleştirme tesisi kurduğunu açıklamak zorunda 

kalması üzerine anılan tesiste İranlı uzmanlarca gerçekleştirilen temizleme 

çalışmalarına karşın UAEA yetkilileri yaptıkları denetimde nükleer silah 

yapımına uygun oranda zenginleştirilmiş uranyum izlerine rastlamışlar, bu 

da İran’ın bazı gerçekleri saklayarak gizli bir program yürüttüğüne ilişkin 

kuşkuları daha da artırmıştır.

Natanz’daki uranyum zenginleştirme ve Isfahan ile Arak’ta 

uranyum ayrıştırma tesislerine ek olarak Arak’taki ağır su tesisinde nükleer 

patlama için gerekli bir yakıt olan plütonyum üretimi, Fordo’da (Fordow) yer 

altına inşa edilen nükleer zenginleştirme tesislerinin uzun süre UAEA’dan 

gizlenmesi ve kimi nükleer tesislerin askeri bölgeler içine inşa edilerek 

denetime açılmaması, İran’ın deklare ettiği sivil amaçların dışında gizli bir 

gündem ve yol haritası olduğuna ilişkin kuşkuları gerçekliğe dönüştüren 

veriler olarak kabul edilmiştir.

Bu çalışmanın yazarı İran’ın tüm yalanlama ve itirazlarına karşın 

nükleer silah üretimine ilişkin gizli bir gündemi olduğu ve bu gündemin 

özellikle 1990’lar itibarı ile yürürlüğe girerek ciddi mesafeler alındığı 

kanaatini taşımaktadır. Yazar ayrıca çalışmada ayrıntılarına girilmeyen 

başkaca önemli veriler ve İranlı olmanın psiko-sosyal yapısı ile biçimlenen 

özgün mantık dokusunun idealize ettiği İran düşünce sistematiğinin bu 

kanaati desteklediği inancındadır.

Bu konuda bilinenlerin dışında açık kaynak bilgileri ile ulaşılması 

mümkün olmayan “bilinmeyen”, İran’ın nükleer silah üretimine ne kadar 

yakın olduğudur. –ki bu konuda üç aydan beş yıla uzanan bir süreyi işaret 

eden çok çeşitli spekülasyonların varlığı anımsanmalıdır- 
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BÖLÜM -6- 

İRAN’IN GERİ DÖNÜŞÜ

Dünya tarihinde ikili ya da çoklu bir anlaşma yoktur ki doğrudan  

ya da dolaylı tüm tarafl arı eşit ölçülerde memnun etsin. Tıpkı 14 Temmuz 

2015’de Viyana’da P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanarak dünya 

genelinde ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılanarak göreli bir rahatlama yaratan 

nükleer anlaşmanın Tahran sokaklarında sevinç, ABD yönetiminde 

memnuniyet, Rusya’da cesaret vericilik, İsrail’de kızgınlık, Suudi Arabistan 

ve Körfez Ülkelerinde görünür bir tedirginlik yaratmış olması gibi. 

Bu tabloya İran’a yönelik ambargo ve yaptırımların aşamalı 

olarak kalkması ile birlikte ortaya çıkacak dev bir pazarın kimler arasında 

nasıl paylaşılacağını bekleyen –aslında çoktan harekete geçen-  ve güçlü 

bir rekabete hazırlanan kimi devletleri de kattığımızda, küresel oyuna 

güçlü bir bölgesel aktör olarak geri dönen İran’ın yakın geleceğini analiz 

etmeye başlayabiliriz.

Ancak göz kamaştırıcı İran pazarı önünde ellerinde teklif çantaları 

ile kuyruğa girenleri, üç bin yıldır bu coğrafyada varlığını sürdürme beceri 

ve başarısını gösteren anılan ülkenin yüzyılların imbiğinden süzülerek 

kurumsallaşmış, faydacı ve pragmatist politika ile kültürünün olası hayal 

kırıklıklarından kaçınmak adına dikkatlerden uzak tutulmaması gerekir. 

Uzun, yorucu ve zaman zaman yaşanan sertleşmelerle kopma 

noktasına gelen nükleer müzakerelerin 14 Temmuz 2015 günü Viyana’da 

Coburg Sarayı’nda anlaşmayla sonuçlanarak imzalanmasının ardından 

belki de en anlamlı ve ilginç değerlendirme İsveçli saygın siyaset insanı 

Carl Bildt’ten gelmişti.  P5+1 ülkeleri ve İran arasında varılan anlaşmayı, 

Vatikan’da Papa seçimine gönderme yaparak “Viyana’da Coburg 

Sarayı’ndan beyaz duman yükseldi” tweet’i ile açıklayan Bildt’in, anılan 

dumanın renginde gelecek dönemlerde bir değişiklik olup olmayacağı 

yönündeki düşüncelerini bilinmiyor olsa da genelde olumlu karşılanan 

anlaşmaya kuşku ve memnuniyetsizlik duyan çevrelerin varlığı önümüzdeki 

süreci yürürlük ve kalıcılık açısından hassas bir hale getirmektedir.
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İran’da Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Caferi’nin 

eleştirilerine ek olarak (bakınız: Cevad Zarif bölümü) İran Meclis Güvenlik 

ve Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Muhammed Kavseri’nin tıpkı Caferi gibi 

“İran’ın kazanan taraf olmadığını” açıklaması ve bu açıklamaya özellikle 

üniversite gençliği üzerinde etkin gücü olan İran’ın Çıkarlarını Koruma 

Konseyi’nin “İran’ın kırmızı çizgilerinin çiğnendiği ve gerçeklerin halktan 

gizlendiği” eleştirisi ile katılması, İran’ın öteden beri çok ustalıkla yürüttüğü 

“iç dinamikleri dengeleme” politikasının bir yansıması değilse Tahran’da 

kimi çevrelerin olası bir aksama ya da yol kazasına karşı ön hazırlık 

yaparak pozisyon aldıkları söylenebilir.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bayram namazı sonrası 

Tahran’da, televizyonlarda da yayınlanan konuşmasında “küstah Amerika 

yönetimine karşı politikamızda bir değişiklik olmayacak. Değişik bölge 

ve dünya meseleleri ile ilgili Amerika’yla bir görüşme ve anlaşmamız 

söz konusu değil. Varılan anlaşma yürüsün ya da yürümesin, bölgedeki 

dostlarımızı terk etmeyeceğiz. 10 – 12 yıldır İslam Cumhuriyeti ile giriştikleri 

mücadeleyi bugün başka çareleri olmadığı için binlerce santrifüjün 

çalışmasını, nükleer endüstrinin araştırma ve geliştirilmesinin devamını 

kabul etmek zorunda kaldılar.” diyerek41 bir yandan İran’ın ABD ve bölgesel 

politikalarında bir değişiklik olmayacağını vurgularken öte yandan varılan 

anlaşmanın ülkesinin lehine olduğunu kayda geçirmiştir. Cumhurbaşkanı 

Ruhani ise “Kavga ile teslimiyet dışında bir üçüncü yol bulduk” sözleri ile 

anlaşmaya destek vermiştir. (Financial Times, 15 Temmuz 2015) 

Ruhani İran televizyonlarında yayınlanan konuşmasında 

ayrıca; (14 Temmuz 2014) “insanlık dışı ve zorba yaptırım rejiminin sona 

erdiğini” vurgulayarak “bugün İran aleyhindeki zulüm ve yanlış ithamların 

son bulduğu ve dünyada yeni işbirliklerinin başladığı gündür.” demiş ve 

İran’ın, “nükleer faaliyetlerinin devamı, tüm yaptırımların kalkması ve 

nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyinden çıkarılması” gibi amaçlarına 

ulaştığını açıklamıştır.

Hamaney ve Ruhani’nin anılan konuşmaları anlaşmaya çok 

fazla ödün verildiği gerekçesi ile muhalefet eden çevreleri yatıştırmak ve 

41 The Wall Street Journal, Aresu Eqabali, Asa Fitch, 18 Temmuz 2015)
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İran’ın ABD karşıtlığında başatlanan dış politikası ile isim vermemekle 

birlikte özellikle Suriye, Irak, Lübnan’a yönelik tutumlarında bir değişiklik 

beklenmemesi gibi gerek iç politika gerekse dış dünyaya yönelik mesajlar 

olarak değerlendirilmelidir. 

Nitekim Başkan Obama da, Başkan yardımcısı Joe Biden 

ile birlikte anlaşma öncesi yaptığı bir açıklamada; “barışa şans veriyor 

muyuz? Belki: bu görüşmelerimizin ilk yarısı” diyerek “Si vis pacem para 

bellum- Barış istiyorsan savaşa hazır ol” Roma maksimi ile mevcut duruma 

bir gönderme yapmış42 ve İran’a güçlü bir uyarı göndermişti.

Anlaşma sonrası ABD’de Cumhuriyetçi kanattan yönetime 

sert eleştiriler gelmiş, Arkansas senatörü Tom Cotton’un; “Bu anlaşma 

ambargoların kalkması ile birlikte İran’a 150 milyar dolarlık bir rahatlama 

getirecek. Kaldı ki bu anlaşma konvansiyonel silah ambargosu ve balistik 

füze yasağını da kaldırıyor. Sonuçta anlaşmanın her hükmüne uysalar 

bile bu onların 8-10 yıl sonra nükleer silah sahibi bir ülke olma yolunu 

açmış bulunuyor.”43 sözlerine Cumhuriyetçi senatör John Mc Cain de 

katılarak; “nükleer çalışmaları sınırlanan İran’ın konvansiyonel silah 

ve füze kabiliyetini artıracağından endişe ederim. İran’ın Orta Doğu’da 

kanserojen tutumunun değişeceğine inanmıyorum” demiştir.44 

Temsilciler Meclisi sözcüsü Cumhuriyetçi John Boehner ise; 

“yönetimin silah ve füzelerle ilgili ambargo ve yasaklamaların kaldırılmasını 

kabul ettiğine inanmak dahi istemiyorum.” diyerek eleştiri dozunu daha 

da artırmış, adı cumhuriyetçilerin Başkan adayları arasında geçen Marco 

Rubio da “çok verildi, az alındı” açıklaması ile Boehner’e katılmıştır.45 

New York Times 14 Temmuz 2015’de yayınladığı bir yorumda 

“nükleer güç İran’ın Orta Doğu’yu destablize etmek için sahip olduğu 

kartlardan sadece bir tanesi. Gelecek yılların riski İran’lı generallerin 

Hizbullah’ın güç ve etkinliğini attırmaları ve Esad’a daha yoğun destek 

vermeleridir.” görüşüne yer vererek cumhuriyetçi kanada mensup senatör 

ve temsilciler meclisi üyelerinin görüşlerine katılmıştır.  Başkan Obama’nın 

42 IRNA, 15 Nisan 2015
43 The Wall Street Journal, Gordon Lubold-Felicis Schwartz, 19 Temmuz 2015
44 IRNA, 15 Nisan 2015
45 Wall Street Journal, 19 Temmuz 2015
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yoğun eleştirilere karşı belli ki NATO’nun son savunma konseptinde yer 

alan ifadelerden esinlenerek “gerektiği her yer ve her zaman” (where 

necessary, when necessary) İran’da gerekli denetimlerin yapılacağına 

ilişkin açıklamasına 14 Temmuzda New York Times’dan gelen yanıtta 

şu görüşe yer verilmiştir; “İran’ın tüm nükleer tesisleri tahrip edilse bile 

İranlı bilim adamlarının son 25 yıldır çalışmaları ile edindikleri bilgilerin 

hafızalarından silinmesini hiç kimse gerçekleştiremez.” 

ABD’de anlaşmaya açık bir kuşkunun varlığında olumsuz 

yaklaşan kimi Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin yanı sıra güçlü bir destek 

veren üyelerin de bulunduğu ayrıca not edilmelidir. Örneğin Kongre 

üyesi Hank Johnson, 15 Temmuz 2015 günlü The Guardian gazetesinde 

yayınlanan yorumunda; “Ben İran’la varılan nükleer anlaşmaya olumlu 

oy vereceğim çünkü savaş değil barış istiyorum. Kongre barış isteyerek 

anlaşmayı destekleme ya da çatışma arasında bir seçim yaparak kararını 

vermelidir. Barışı seçmek için bir şansımız var. Bu kongrenin tarihin doğru 

tarafında yer alma zamanıdır.” görüşüne yer vermiştir.

Kings College’dan Pascal Carlucci 15 Temmuz 2015’de 

Daily Telegraph’da yayınlanan yazısında; “İran’ın nükleer programının 

derecesini düşürmek nükleer silah üretme kapasitesinin sonlandığı 

anlamında değildir.” görüşüne yer vererek bu konudaki tartışmaların 

görünür gelecek içinde süregeleceğinin işaretini vermiş görünmektedir.46  

Nitekim anlaşma sonrası Batı basınında yer alan hemen tüm yorumların 

ortak noktası İran’ın sivil amaçlı nükleer programını askeri nükleer 

çalışmalara dönüştürmesinin güçleştiği ve en az bir yıl süre ile nükleer 

silah üretebilme kapasitesine sahip olamayacağıdır. 

Lozan görüşmelerinden başlayarak İran’la yürütülen nükleer 

müzakerelere şiddetle karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 

Viyana’da varılan anlaşmanın İsrail’in varlığını tehdit ettiğini ileri sürmüş, 

İsrail Hükümet sözcüsü Mark Regev ise anlaşmanın “çok tehlikeli bir adım 

ve İran’ın tek amacının nükleer silah üretmek olduğunu” açıklamıştır.

RF Dışişleri Bakanı Lavrov ise anlaşmanın bölge ve küresel 

barış adına büyük bir kazanım ve bir hakkın tanınması anlamında olduğunu 

46 Daily Telegraph, Pascal Carlucci, 15 Temmuz 2015
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söyleyerek Putin ile birlikte güçlü bir destek vermiştir.

Anlaşma sonrası Batı basınında yer alan yorumlarda İran 

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Obama, RF Devlet Başkanı Putin 

ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kazananlar hanesinde gösterilirken 

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Benjamin 

Netanyahu ve IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi kaybedenler sıralamasında 

yer almaktadır.47 

Belirleyiciliği ve etki gücünün yüksekliği açısından ağırlıkla 

ABD kaynaklı eleştirilerle İran’da seslendirilen olumlu/olumsuz görüşlerle 

Rusya ve İsrail’den seçilmiş örneklerin verildiği bu bölümün temel amacı, 

anlaşmanın, asal tarafl arı İran ve ABD’de nasıl algılandığının mevcut, 

kabul ve tepkiler genel hatları ile örneklenerek okurların üretecekleri öznel 

sentezlerine yardımcı olmaktır.

İsrail - Suudi Arabistan

ABD’de Cumhuriyetçiler, İran’da radikal muhafazakârlarca 

sonuçları açısından belirgin bir kuşku ve fazla ödün verildiği ortak 

eleştirileri ile karşılanan, İsrail ve Suudi Arabistan’ın anlaşılır ve beklenen 

nedenlerle karşı çıktığı nükleer anlaşmanın, İran’ın nükleer silah üretme 

yetenek ve kapasitesini ne ölçülerde engellediğinin anlaşılması için Viyana 

Anlaşması’nın ilgili maddelerine özetle yer verilecektir.

Ancak daha önce İran’ın nükleer silah üretme kapasitesi 

sınırlanarak, nükleer programının sıkı bir denetim altına alınmasından 

İsrail ve Suudi Arabistan’la birlikte Körfez Emirliklerinin memnun olmaları 

gerekirken anılan ülkelerin endişeleri ve özellikle Netanyahu’nun sert karşı 

çıkışlarının nedenselliklerinin incelenmesine çalışılacaktır.

Netanyahu’nun, Washington’un bölgedeki stratejik ortağı ve 

anılan ülke ile çok güçlü ilişkileri bağlamında “ABD’yi büyük şeytan, İsrail’i 

küçük şeytan” ilan eden İran’la varılan anlaşmada, ABD’nin öncü ülke 

konumunu kabul edemediği söylenebilir. Buna ek olarak İran karşıtı görüş 

ve söylemlerine karşın Obama yönetiminin anlaşma konusunda sergilediği 

47 The Guardian, Iran nuclear deal: the winners and losers, Ian Black,14 July 2015
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liderliğin, Netanyahu’nun İsrail’de kendi konumu ve siyasi pozisyonunu 

zayıfl attığını düşündüğü psiko-politik bir sav olarak ileri sürülebilir.

Coğrafi  küçüklüğünün stratejik derinlik açısından yarattığı 

dezavantajı üstün ve yüksek askeri teknoloji ile dengeleyen İsrail’in, İran’ın 

nükleer silah sahibi olmasından çok anılan anlaşma ile elde edeceği 

“onaylanmış bölge gücü” kimliğinden rahatsızlık duyduğu güçlü bir olasılık 

kimliğinde değerlendirilmektedir. Ayrıca Batı ile yumuşama sürecine giren 

ilişkileri ve son dönemde Irak ve Suriye’de IŞİD, El Kaide, El Nusra eksenli 

Sünni radikalizmine karşı aktif mücadelesinin ABD-İran arasında adı 

konulmamış taktik bir ittifaka neden olarak anılan ülke üzerinde Batının 

baskı gücünün zayıfl ayacağından duyduğu endişenin Netanyahu’nun 

karşı çıkış dozunu artırdığı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kendisine 

yönelik ve ağır bedellerine olan yaptırımlardan kurtulmuş İran’ın giderek 

güçlenen politik ve ekonomik bir aktör olarak bölgede yeni bir kimlik 

ve konumla yer almasının neden olacağı jeo-stratejik kaymaların olası 

sonuçlarının İsrail’in endişelerine temel oluşturduğunun ileri sürülmesi 

yanlış olmayacaktır. 

ABD ve Batı karşıtı, kuşkulu bir nükleer program yürüterek, 

programını denetime açmayan bir İran’la mücadelenin pratikteki 

kolaycılığına alışmış ve İran’ın mevcut konumunu güçlü bir avantaj olarak 

kullanarak uygulamadaki politikalarının haklılığına dayanak yapan İsrail’in 

kendisini yeni bu duruma uyarlaması doğaldır ki iç politikasında özellikle 

şahin kanat açısından kimi sıkıntılara neden olabilecektir. 

Varılan anlaşma ile birlikte kendisine karşı askeri güç kullanma 

opsiyonunun masadan kalktığı İran –bu opsiyonun kullanılması gerçekte 

mümkün değilse de- ise bölge gücü kimliğini pekiştirmek için konjonktürün 

kendisine sağladığı zamansal ve fi ziksel olanaklardan yararlanarak 

paramiliter aktivitelerine daha da ağırlık vermek imkanına kavuşacak 

görünmektedir.

İsrail dışında Suudi Arabistan ve ülkelerinde yoğun bir Şii nüfusu 

barındıran Körfez Emirliklerinin endişeleri ise tam da bu noktada ortaya 

çıkmaktadır.

Son yıllarda silahlanmaya büyük önem veren ve ekonomik 
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gücünü de kullanarak Sünni/Selefi  mezhepçiliğin merkezine dönüşen 

ve Müslüman Kardeşler karşıtlığı nedeniyle Arap Dünyasının lideri 

konumundaki Mısırla yakınlaşan Suudi Arabistan, İran başatlığında 

Şii dünyası ile ezeli rekabet ve anlaşmazlığının Tahran’ın genişleyen 

manevra alan ve olanakları nedeniyle evrilebileceği yeni boyutlardan 

endişe duymaktadır.

Suriye, Irak, Libya, Yemen, Nijerya, Somali ve Afganistan’da 

yaygınlaşan ve tırmanan Sünni radikalizmi nedeniyle Batı’nın, Şii 

dünyasının lider ülkesi İran’ın revizyonist politikaları bağlamında Şiiliğe 

karşı var olan olumsuz ve güvensiz yaklaşımı giderek Sünniliye kaymaya 

başlamış bulunmakta ve Selefi  radikal örgütlere desteği bilinen Suudi 

Arabistan’ın enerji kaynaklarının politik koruması altında olmasının avantaj 

ve gücü giderek  erozyona uğramaktadır. (11 Eylül saldırısına katılanların 

çok büyük bir çoğunluğunun Suudi kökenli olduğunun ABD’de not edilmiş 

olması unutulmamalıdır.) 

Bu gelişmelere ülkesindeki Şii nüfus, Tahran’ın vekil unsurları 

ile paramiliter güç ve aktivitelerini kullanmadaki ustalığı, bölgesinde 

ekonomik ve politik açılardan rahatlayarak gücünü giderecek artıracak 

olması da eklendiğinde önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan’ın bireysel 

hak ve özgürlükleri sınırlayan, anti demokratik, monarşik ve teokratik 

yapısının Batı dünyasında eleştirel açıdan sıkça gündeme gelmeye 

başlaması sürpriz bir gelişme olmamalıdır.

Bu bağlamda Viyana anlaşmasının bölgedeki güç ve manevra 

alanını genişleterek çeşitlendirdiği ve arttırdığı İran’a karşı, jeopolitik 

ve jeostratejik parametrelerdeki değişim ve kaymalar sonucu İsrail ve 

Suudi Arabistan’ın oyun alanları daralarak sıkışmakta ve bölgede yeni 

denklemlere dayalı yeni dengeler oluşmaya başlamaktadır. Nitekim 

Suudi Arabistan eski istihbarat Başkanı Prens Bender bin Sultan’ın 

ABD’nin desteği olmadan İran’a askeri müdahaleye hazır oldukları 

ve “bölge güçlerinin Amerika’ya inançlarını kaybettikleri” şeklindeki 

açıklaması Suudi’lerin korku ve endişelerinin açık bir yansıması olmalıdır. 

Bu değişimin etki alanına giren bir başka ülke olan Türkiye ise ayrı bir 

bölümde incelenecektir. 
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Her ne kadar bölgede yerleşik ülkelerin yanı sıra amaç ve 

çıkarları ayrışan pek çok devlet düzeyinde ve devlet dışı aktörler (non state 

actors) varsa ve bu durum karmaşa, kargaşa, belirsizliğin egemen olduğu 

bir ortam yaratarak gelecek öngörüleri üretmenin önünde engel görünse 

de, Brian Arthur’un, Karmaşa Kuramı’nda (complexity theory) olduğu gibi 

tüm bunların arkasında  yine de net sonuçlar bulunmaktadır. Nitekim bu 

kuramdan çıkışla MENA ülkelerinde görünürdeki kaotik ortam ve karmaşa 

nedeniyle anlaşılması ve yorumlanmasında zorlanılan olayların kimi net 

ve hiç de karmaşık olmayan sonuçları ufuk hattına düşmeye başlamış 

bulunmaktadır.

ANLAŞMANIN ANA HATLARI

İsrail ve Suudi Arabistan’ın tepkisellik nedenselliklerinin özetle 

açıklanmasına çalışıldıktan sonra anlaşmanın temel maddeleri aşağıda 

verilerek; bu bölümde “Tahran’ın nükleer silaha erişimi engellendi mi ve 

tarafl ar neler kazandılar” gibi yaygın sorulara yanıt aranacaktır. 

İlgili ülkeler parlamentolarında onaylandıktan sonra aşamalı 

olarak yürürlüğe girecek ve 5-10-15 yıllık dönemleri kapsayan anlaşmanın 

maddelerine bakıldığında temel amacın İran’ın nükleer silah üretmesini 

engelleyecek (geciktirecek) ancak sivil amaçlı nükleer programının kabul 

edildiği bir yapı görülmektedir. 

Nükleer silah yapımında kullanılan belli oranda zenginleştirilmiş 

uranyum ve plütonyum üretimini yasaklayan, yüksek oranlı stokların 

%98’inin ülke dışına çıkarılması ya da imha edilmesini öngören anlaşmada 

ağırlığın uranyum zenginleştirmede temel araç olan santrifüj sayısına 

verildiği gözlemlenmektedir. 

İran’da muhtelif tesislerde faaliyette olan ve bir bölümü (Hollanda 

yapımı-Urenca) eski nesil 19.000 santrifüjün –ki sayılarının 50.000’e 

yükseltilmesi planlanmaktaydı- 6014’e indirilerek bunlardan 5.000’inin  

yalnızca  Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi’nde devreye alınması 

ve 15 yıl süre ile %3,67 oranının üzerinde uranyum zenginleştirmesi 

yapılmaması, çalışmasına izin verilen 5.000 santrifüj sayısında 2025 yılına 

kadar artırıma gidilmemesi, Arak ve Fordo tesisleri ile birlikte anlaşmanın 

omurgasını oluşturmaktadır. 
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Plütonyum üretiminde kullanılan Arak Ağır Su Tesisi ve 

yeraltında inşa edilen Fordo nükleer tesisi, nükleer ve fi zik araştırma ve 

teknoloji geliştirme merkezlerine dönüştürülerek izotop üretimi gibi (Fordo) 

konularda kullanılacak, İran 15 yıl süre ile yeni Uranyum zenginleştirme ve 

ağır su tesisi kurmayacak, Arak’taki tesiste mevcut ağır suyun plütonyum 

seviyesi düşürülecektir.

Böylelikle İran’ın nükleer programının en önemli iki tesisi olan 

Arak ve Fordo yeni düzenleme ile araştırma ve teknoloji merkezlerine 

dönüştürülerek varlıklarını korumakla birlikte nükleer silah üretme 

kapasiteleri sonlandırılırken bir diğer önemli tesis olan Natanz’da 

santrifüj sayısı sınırlandırılmış ve uranyum zenginleştirme oranı nükleer 

silah için gerekli oranın altına düşürülmüştür. İran’ın nükleer kapasitesi 

askeri anlamda büyük ölçüde 10 ve 15 yıllık sürelerle sınırlandırılırken 

uygulanmakta olan konvansiyonel silah ambargosunun beş yıl, füzelerle 

ilgili yasağın sekiz yıl süre ile yürürlükte kalması üzerinde ayrıca uzlaşıya 

varılmıştır.

BM denetçilerine haklı gerekçelere dayalı olmak kaydı ile İran’ın 

nükleer tesis ve programını denetleme yetkisi veren (askeri bölgeler 

içinde yer alan tesislerin denetimi ayrı bir prosedüre tabi olması kaydı ile) 

anlaşmaya göre ayrıca P5+1 ülkeleri ve İran arasında yılda iki kez bakan 

düzeyinde toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bunlara karşılık İran’ın mevcut nükleer tesislerinin kapatılması 

yerine, dönüştürülerek ve sınırlandırılarak faaliyetlerini sürdürmelerine 

olanak tanınmış, %3.67, üst limit olmak üzere uranyum zenginleştirme 

programı, belli bir santrifüj sayısı ve tonaj ile hak olarak kabul edilmiş, 

İran’a uygulanan yaptırımlarla ilgili yedi BM Güvenlik Konseyi kararının 

iptal edilmesi (İran’ın dondurulan parasal varlıklarının serbest bırakılması 

dahil) karara bağlanmıştır.   

150 sayfayı bulan teknik ve son derece ayrıntılı bir anlaşmanın 

omurgasını oluşturan yukarıda açıklanan mutabakatlara bakıldığında 

tarafl ar açısından iki önemli noktanın öne çıktığı görülmektedir. P5+1 

ülkeleri açısından bakıldığında İran’ın nükleer silah yapımı için gerekli olan 

yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum üretim kapasitesi 
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minimum on yıl süre ile sınırlandırılmış, (2/3 oranında) getirilen denetim 

mekanizmaları ve aşamalı yürürlük planlamaları ile Tahran’ın anlaşmaya 

aykırı davranış ve uygulamaları bir tür garanti altına alınmıştır. Ek olarak 

İran’ın bölge ülkelerince bir tehdit olarak algılanan güdümlü ve balistik 

füzelerle ilgili yasağına 8, konvansiyonel silah ambargosuna 5 yıl süre 

ile devam edilmesi kararlaştırılarak var olan kapasitesinin artmasının 

engellenmesine çalışılmıştır. İran’ın güdümlü atma vasıtaları teknolojisini 

Rusya, Çin ve Kuzey Kore’den elde ederek geliştirdiği ve dönüştürdüğü 

düşünüldüğünde bugüne kadar pratik anlamda çok da çalışmayan anılan 

yasağın Rusya ve Çin’in imzacı iki üye olmalarına rağmen etkili bir 

uygulamaya dönüşmesi ise oldukça kuşkulu görünmektedir.

İran ise esasen nükleer silah üretme çalışması yaptığı 

suçlamasını sürekli olarak reddettiği için “olmayan bir şeyin engellenmiş 

ya da yasaklanmış olmasından çok” nükleer programı ve uranyum 

zenginleştirme faaliyetlerinin bu anlaşma ile onaylanmış olduğu olgusunu 

öne çıkarmakta, nükleer tesislerinin kapatılması talebi ile oturulan 

masadan anılan tesislerin dönüştürülerek faaliyetlerini sürdürmesine 

olanak sağlayarak kalkmış olmayı bir kazanım ve haklarının kabulü 

anlamında yorumlamaktadır.    

Anlaşma sonrası İran basınında yer alan haberlerde santrifüj 

sayısının düşürülmesi, uranyum zenginleştirmedeki oran, ne kadar 

zenginleştirilmiş uranyum elde edileceği, yasak ve sınırlama süreleri esasın 

gözden kaçmasına neden olan ayrıntılar şeklinde yorumlanmaktadır. 

İran basınına göre aslolan Tahran’ın sivil amaçlı nükleer programı ile 

zenginleştirilmiş uranyum elde etme hakkının kabul edilmiş olmasıdır. 

Nitekim IRNA, 14 Temmuz 2015 günü “Tarihi anlaşmaya varıldı, İran 

artık yaptırım altında değil” başlığı altında yayınladığı, anlaşmayı 

değerlendirerek duyurduğu haber bülteninde48 –ki devletin resmi görüşünü 

yansıtması ve İran halkını yönlendirmesi bakımından önem taşımaktadır- 

aşağıdaki hususlara yer vermiştir;

“Batı, İran’ın ret ettiği barışçıl nükleer programını kabul etti. İran’ın 

nükleer teknolojisi, nükleer yakıt ve zenginleştirmesi Birleşmiş Milletler 

48 IRNA, Historic Nuclear Deal Reached, Iran no Longer Under Sanction, 14 Temmuz 2015, Tahran
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tarafından kabul edildi. Yaptırımlar kalkarken kapatılmaları istenilen nükleer 

tesisler çalışmalarını sürdürecek. Uranyum zenginleştirme çalışmaları 

yasaklanmadı ve devam edecek. IR-4, IR-5, IR-6, IR-8 Santrifüjleri 

kalmayı sürdürecek. Arak tesisi modernize edilerek son teknoloji ile yeni 

laboratuar ve ekipmanla çalışmaya devam edecek. Silah ambargosu beş 

yıl sonra kalkacak. Sivil amaçlı uçak alım yasağı sona erecek. Aralarında 

İran Merkez Bankası, İran Hava Yolları, İran Milli Petrol Şirketinin de 

bulunduğu 800 kurum ambargo listesinden çıkacak.” 

Yukarıda verilen başlıklara bakıldığında İran’ın Çıkarlarını 

Koruma Konseyince yapılan “gerçeklerin halktan saklandığı” açıklaması 

anımsansa da IRNA’nın bülteninin, adı cumhuriyet olmakla birlikte 

“rekabetçi otokrat” rejimlerde devlet eli ile yürütülen propaganda ve algı 

operasyonlarının klasik bir örneği olduğu söylenebilir.

Bültende yer alan başlıklara bakıldığında İran yönetimince, halk 

ve daha önemli olmak üzere muhalif çevreler üzerinde nükleer programla 

ilgili en küçük bir ödün verilmediği, nükleer tesisler ve programın aynen 

devam ettiği ve yaptırımların tümüyle kalktığı algısının yaratılmasına 

çalışıldığı görülmektedir. Örneğin bültende Natanz ve Fordo’dan hiç söz 

edilmez, tipleri belirtilerek santrifüjlerin çalışmaya devam edeceği öne 

çıkarılırken santrifüj sayısı ve uranyum zenginleştirme oranında düşüş, 

10 ve 15 yıl süreli sınırlama ve yasaklamalardan söz edilmemekte aksine 

nükleer programın BM tarafından tümüyle onaylandığı açıklanmaktadır.

İran gibi bilgiye erişim ve sosyal medya kaynaklarının sınırlı 

olduğu bir ülkede bu bilgiler bir süreliğine doğru kabul edilse de gerçeklerin 

mutlaka ortaya çıkmasının kaçınılmazlığı karşısında uygulanan yöntemin 

zaman içinde yaratması kuvvetle olası bumerang etkisi yönetimin toplum 

üzerinde güvenilirlik ve inandırıcılığı açısından herhalde yanlış bir 

değerlendirmeye eşlik edecek görünmektedir.

İran’ın bölgesel güç konumunun onaylandığı ve önünün 

açıldığı ancak küresel aktör ligine çıkışının engellendiği anlaşma mevcut 

rejimin uluslararası arenada meşruiyetinin kabul edilmesi anlamına da 

gelmektedir.

Varılan anlaşma sonrası İran her ne kadar nükleer silah 
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üretmekten belli bir süre için uzaklaştırılmış ve nükleer kulüp ligine terfi i 

engellenmiş olsa da bölgesinde çok daha aktif ve etkin bir konuma 

yükselme olanağını elde etmiştir. Yaptırımların sonlanması, dondurulmuş 

kaynaklarının serbest bırakılması sonucu ekonomisi ve bağlı olarak 

refah düzeyi artacak İran’da muhalefet güçsüzleşecek, bağlı olarak 

gerçekleştirmek istediği reformlar konusunda Ruhani rahatlayacaktır. 

İran’a yönelik diplomatik yalnızlaştırmanın (tecrit) sonlanması Tahran’a 

Batı ile barışarak zaman içinde çağdaş dünyaya entegrasyon yolunu 

açacak, yaptırımların kalkması ile birlikte ithal edeceği teknoloji     enerji 

kaynaklarının optimum kullanımı ve ekonomiye kazandırılmasına 

eşlik edecektir. Başta ABD olmak üzere Batı ile yumuşayacak ilişkileri 

Ortadoğu’da soft / smart power (yumuşak ve akıllı güç) kullanmasına 

karşı çıkışları minimize edeceği için İran’ın bölgesinde emperyal etkisi 

artış trendine girebilecektir. Yaptırımların kalkması ile birlikte İran’ın dev 

bir pazar olarak açılması, bu pazarda pay sahibi olmak isteyen batılı 

ülkeleri Tahran’ın bölgesel emperyal ve revizyonist uygulamalarına daha 

toleranslı hale getireceği için oyun alanı genişleyecek olan İran giderek 

daha da avantajlı bir konuma yükselecektir.

Açıklanmasına çalışılan avantajların İran’ın mevcut politikaları, 

kendisini konumlandırdığı yer ve rejiminde hızlı ve radikal bir değişim ve 

dönüşüme yol açması beklenmemelidir. Devletlerin rotalarındaki değişimin 

uzun süreleri gerektirdiği düşünüldüğünde özellikle İran gibi gelenekselci, 

ilişkilerin güvensizlik ve kuşkuculuk temelinde yapılandığı bir ülkede bu 

sürecin çok daha uzun sürmesi beklenebilir.

Bu nedenle İran’ın başta ABD, İsrail olmak üzere Suudi 

Arabistan’a yönelik politikalarında kısa sürede olumlu bir değişim beklentisi 

aşırı iyimserlikle eşdeğer olmalıdır. Kaldı ki ideolojik yapısına ek olarak 

İslamî rejiminin konsolidasyonunu bir anlamda ABD ve İsrail öncülüğünde 

yarattığı dış düşman / tehdit faktörüne de dayandıran İran’ın bu ülkelerle 

anlaşmazlığını sonlandırmasının iç politikada yaratacağı boşluk, 

radikalizmin güçlenmesi ile sonuçlanabilecektir. Bu ve antisemitizmin 

neredeyse kurumsallaşmış olması gibi nedenlerle İran’da, yaptırımların 

kalkmasına koşut olarak artacak refahla doğru orantılı kimi yumuşama 

ve reformların ancak toplumun kabul edilebilirlik yüzdesine göre zamanla 

gündeme gelmesinin beklenmesi daha gerçekçi bir değerlendirme 



119

olacaktır.

Her ne kadar İran’ın kendisini küresel lige taşıyarak caydırıcılık 

ve bölgesindeki etki gücünü daha da arttırarak tartışmasız kılacak nükleer 

silah edinimi kısa vadede engellenmiş olsa da sivil nükleer çalışmaları 

denetim dahilinde kabul gören, yaptırımlar sonucu sıkışan ekonomisi 

rahatlayarak güçlenecek, diplomatik yalnızlığı sonlanarak Batı ile diyalog 

kanalları açık bir Tahran denilebilir ki yaşadığı coğrafyaya güçlü bir geri 

dönüş yapmıştır. 

Güçlü bir devlet geleneği ve diplomasiye sahip İran’ın özellikle 

Irak ve Suriye merkezli olmak üzere MENA bölgesine yayılma eğilimi 

gösteren Sünni eksremizmle aktif mücadelesi Tahran’ı batı ülkelerine 

yaklaştırır ve desteğini aranır hale getirerek taktik işbirliğine zemin 

hazırlarken, Ruhani yönetiminin bu konjonktürü iyi okuduğu ve İran’ın 

bölgedeki vazgeçilmezliğini pekiştirmede kısa sürede ciddi mesafeler 

aldığı ayrıca dikkate alınmalıdır.

Yatay ve dikey farklı eksenlerdeki coğrafi  konumunun kendisine 

sağladığı güç ve olanakları, tecrit edilmişliği nedeniyle etkin bir biçimde 

kullanamayan ve “kenar ülke” konumuna indirgenen İran denilebilir ki 

nükleer anlaşma sonrası jeopolitik ve jeostratejik açılardan “merkez ülke” 

kimliği kazanmış bulunmaktadır.

Bu yeni kimliğin İsrail’den sonra yakın gelecekte en fazla 

rahatsız edeceği ülkeler arasında Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yer 

aldığının söylenmesi ise tüm iyimser söylemlere karşın yine de yanlış bir 

değerlendirme olmamalıdır.  

Çünkü Körfez’deki Sünni monarşiler ve özellikle İsrail etkisinin 

domine ettiği ABD’nin Ortadoğu politikaları, yaşanan bu gelişme 

doğrultusunda daha gerçekçi bir zemine oturabilecek ve Washington, 

Sünni ekstremizme karşı Şii kartını daha rahat ve etkin kullanma olanağına 

kavuşacaktır.

Yine ABD’nin eli, bölgede farklı etnik yapıların devletleştirilerek 

bir denge yaratılması bağlamında Kürt kartının kullanımı konusunda da 

rahatlayacak, etnik açıdan Arap kökenli Sünni ekstremizminin karşısına 
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ağırlıkla yine Sünni kökenli ancak farklı bir etnisitenin mensubu olan Kürtler, 

Suriye’de görüldüğü üzere taktik bir müttefi k olarak çıkarılabilecektir.

Bu ortak çıkar ve tehdit algılamalarına dayalı yeni ve hedefe 

ulaşılması ile birlikte sonlanacağı düşünülerek kimi analistlerce geçici 

olarak değerlendirilen taktik ittifak, İsrail ve enerji  güvenliği açısından 

analiz edildiğinde yukarıda sözü edilen yeni dengeler kalıcılığa 

dönüşebilecek ve bölgedeki de facto oluşumlar, başlangıçta birden fazla 

de jure Kürt devletine  evirilebilecektir. Suriye denkleminde güçlü bir aktör 

kimliğine kavuşan PYD’nin oluşturduğu kantonal yapı, Suriye’nin olası bir 

bölünmesinde devletleşebilecek ancak bölgesel ve uluslararası dinamikler 

iki ayrı ve rakip Kürt devletine izin vermeyeceği için anılan oluşum zaman 

içinde aralarındaki anlaşmazlıklar giderilerek ortak çıkarlar temelinde 

IBKY’ne entegre edilebilecektir. Böylelikle ileri yıllarda coğrafi  açıdan daha 

da genişlemesi gündeme gelebilecek bir Kürt Devleti sahip olduğu enerji 

kaynakları ve aktarım yolları ile birlikte sahnedeki yerini almış olacaktır.

Obama yönetiminin, İran’la varılan nükleer anlaşmanın içeride 

Cumhuriyetçiler, dışarıda ise İsrail ve Suudi Arabistan’ın güçlü direnişlerine 

karşın yürüttüğü liderliği yalnızca Ortadoğu politikaları ve Sünni radikalizmin 

yükselişine indirgemek büyük resmin gözden kaçırılması anlamında 

değerlendirilmektedir. 

Çin’in önlenemeyen ekonomik büyümesi ve 2020li yıllarda 

dünyanın en büyük ekonomisi olacağına ilişkin öngörüler ve Pekin’in artan 

ekonomik gücü ile ABD’yi Asya, Afrika ve hatta Latin Amerika’da geriletmeye 

ve sınırlamaya başlamış olmasının dünya liderliği bağlamında Washington 

üzerinde yarattığı rahatsızlık bölgede mevcut donmuş ve canlı ihtilafl arın 

ABD lehine çözümünü dayatan başkaca etmenler arasında görülmektedir. 

Nitekim Kings College’dan Pascal Carlucci nükleer anlaşmayı yorumlarken; 

“ABD ve Avrupa değişik nedenlerle geçmişlerindeki bu acı defteri 

kapatmak istediler. Rusya ve Çin ise birbirleri ile bağlantılı olarak gelecek 

jeopolitik stratejilerini oluşturuyorlar” görüşüne yer vermişti.49 Öte yandan 

Putin Rusyasının soğuk savaşa dönüş sinyalleri taşıyan Gürcistan, Kırım, 

Ukrayna’da güç kullanımından çekinmeyen şahin politikaları ile RF’nin 

eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinde esasen hiç sonlanmamış olan ancak 

49 Pascal Carlucci, Daily Telegraph, 15 Temmuz 2015, London
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artış trendine giren ilişkileri sonucu Moskova’nın küresel oyuna etkin bir 

aktör olarak geri dönmesi ve Pan-Slavik akımların güçlenmesi, ABD’nin 

Ortadoğu politikasının İsrail ve Suudi Arabistan dominasyonunun dışına 

çıkarılarak çeşitlendirilmesini  gerektirmektedir.

Esat rejiminin kısa sürede yıkılacağı üzerine yapılan ve ciddi 

bedeller ödenen hesap hataları sonucu uzayan iç savaşın Suriye’de 

yarattığı vakum etkisi ile Rusya ve İran’ın Esat’a güçlü desteğinin bölge 

dengeleri üzerindeki jeopolitik yansımaları, Irak’ta İran dominasyonunun 

artması ve her iki ülkenin bölünme olasılığına koşut olarak İran güdümlü 

Hizbullah’ın siyasi ve ideolojik gücünün yanı sıra askeri yeteneklerinin ciddi 

anlamda yükselmesi ve bütün bu gelişmeler karşısında ABD’nin bölgede 

doğrudan ve tekil müdahale olanaklarındaki sınırlılık Washington’u 

bölgede ayrı bir oyun planına yöneltmiş görünmektedir.

Son dönemlerde enerji bağımlılığı başta olmak üzere ekonomik 

nedenlerle Rusya ve yükselen güç Çin’e  yakınlaşan Almanya’nın, 

seçenekleri çeşitlenen dış politik konumu da açıklanmasına çalışılan diğer 

etmenlerle birlikte değerlendirildiğinde ABD’nin İran’la varılan anlaşmaya 

ilişkin büyük resimdeki yerinin daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir.

Nitekim ABD’nin Mısır’da Sisi yönetimine verdiği destek ve 

askeri yardım programını yeniden başlatma kararı, Müslüman Kardeşler’e 

karşı cephe açarak radikalizmden soyutlanmış Sünni İslam anlayışını 

Arap kimliği ile destekleyerek öne çıkaran Kahire’ye anılan yeni oyun 

planda dengeleyici başat bir rol verildiğini, Tel Aviv-Kahire-Ankara’yı 

içeren bir eksen yaratılmasına çalışıldığı izlenimi uyandırmaktadır. 

Görünen önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

coğrafyasında (MENA) mevcut sınırları da içeren ve etkileri Orta Asya’ya 

uzanan pek çok değişim ve dönüşümlerle karşılaşılmasının güçlü bir 

olasılığı işaret ettiğidir. 
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BÖLÜM -7-

VİYANA ANLAŞMASININ TÜRKİYE’YE OLASI YANSIMALARI

İran’la varılan nükleer anlaşmanı Türkiye’deki yansımalarına 

bakıldığında siyaset ve iş dünyası ile diplomatik çevrelerde olumlu ve 

iyimser karşılandığı görülmektedir. Başbakan Ahmet Davutoğlu İRNA’nın 

14 Temmuz 2015 günlü bülteninde; “Davutoğlu bu anlaşmaya yıllar önce 

varılmış olmasını diliyor” başlığı altında yayınlanan ve Türk basınında da 

yer alan açıklamasında; “Nihai çerçevede bugün gelinen durum bizim için 

memnuniyet vericidir. Bölgede tansiyonun düşmesi önemlidir. Ümit ederiz 

ki bu tutumdan hareketle bölgedeki diğer bütün nükleer silah mevcutlarının 

da ortadan kalkması için bir tavır ortaya konulur. Ayrıca İran’a yönelik 

ambargoların kalkması da bizim için olumlu bir gelişmedir.” demiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada; 

“uygulanması, sürdürülmesi ve ambargoların kalkması bölgemize katkı 

sağlayacaktır ve Türkiye’yi de doğrudan etkileyecektir. Umarım anlaşmanın 

sonu gelir ve bölgeye istikrar gelir. İran’ın Suriye, Irak ve Yemen’deki 

rolünü de gözden geçirmesi ve yapıcı rol oynaması gerekiyor.” sözlerine 

yer vermiştir.

Anlaşmayı olumlu karşılayanlar arasında yer alan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız; “ İran ile nükleer anlaşmayı son 

derece olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Nihayetlendiğinde etkisi 

ortaya çıkacaktır. İran’da yatırıma dönüşmeyen birçok kalem vardı, 

onların da önü açılmış olacak.” derken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de; 

“Anlaşma Türk ekonomisi için çok iyi bir haber. İki ülke arasındaki ticaret 

ver yatırımlar artacaktır” sözleri ile Yıldız’a katılmıştır.

Emekli Büyükelçi Ümit Pamir ise ihtiyatlı bir dil kullanarak; “İran 

bir “devlet mi” yoksa bir “dava mı?” İran eğer bu anlaşmayı bir devlet gibi 

kabul eder, devlet gibi davranırsa bu “Bölge için iyi ufuklar var” demektir. 

Hayır ben bunu geçici bir düzenleme olarak görüyorum, bölgeye yönelik 
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siyasetimi değiştirmem” diyecekse bu başka bir şey. Nükleer yeteneğe 

sahip bir İran başka bir lige geçmiş olacaktır. Tabii genelde bölgeye olumlu 

bir yansıması olacaktır.” açıklamasını yaparken50 Dışişleri Bakanlığı eski 

Ortadoğu Dairesi Genel Müdürü emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol da; 

“Anlaşmadan sonra İran’ın bölge sorunlarının çözümü konusunda nasıl 

politikalar izleyeceği önem kazanıyor. Ekonomik imkanlar elde etmiş 

olacak İran, bölgedeki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda 

adım atarsa, bölgedeki siyasi istikrarın sağlanması konusunda yeni 

imkanlar ortaya çıkacaktır.” demiştir.

Eski dışişleri Bakanı emekli Büyükelçi İlter Türkmen ise; “İran’ın 

bundan sonra daha barışçıl bir politika yürüteceğini düşünmüyorum… 

Ancak Ortadoğu’da İran’la rekabet durumunda olduğumuz da bir 

başka gerçek.” diyerek, bir anlamda Pamir’in ihtiyatlı sözlerine katılıyor 

görünmüştür.51     

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hasan Tekin ise Milliyet 

gazetesine yaptığı açıklamada52, anlaşmanın bölgede yaratması olası 

gelişmelerle ilgili iyimser ve kötümser iki bakış açısı bulunduğunu 

kaydederek, iyimser bakışın batı ile yeni bir sayfa açılmasının ardından 

İran’da reformcu kanadın güçlenebileceği ve Tahran’ı dış politikasında 

daha yapıcı bir çizgiye getirebileceğini ifade etmiştir. Tekin’e göre kötümser 

bakış; İran’ın varılan anlaşmayla bugüne kadar izlediği politikalarda 

aslında haklı olduğunun onaylandığı ve elde edeceği maddi kaynaklarla 

bölgedeki faaliyetlerini daha da arttırarak devam etme olasılığıdır.

Anlaşmayı Türkiye açısından bir kazanç olarak değerlendiren 

Tekin “İran’ın uluslararası tecridinin kırılması bizim için kazanç olur” 

diyerek “Türkiye ve İran arasında potansiyelin altındaki ticari ilişkilerin 

yaptırımların kalkması ile birlikte çok daha ileri bir noktaya ulaşabileceğine” 

dikkat çekmiştir. 

Siyaset dünyası mensuplarının teamüller gereği iyimser ancak 

ölçülü, diplomatik çevrelerin doğalarına uygun ihtiyatlı söylemlerine karşın 

50 Hürriyet gazetesi, 15 Temmuz 2015, s.28.
51 Hürriyet gazetesi, 15 Temmuz 2015, s.28
52 Milliyet Gazetesi, Dilara Zengin, 18 Temmuz 2015, s.18
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iş dünyası adına yapılan açıklamalarda memnuniyet ve yüksek bir beklenti 

göze çarpmaktadır.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı) Mehmet Büyükekşi, 

01 Ocak 2015’de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasını izleyen ilk 

ayda İran’a ihracatın %30 artarak 1.9 milyar dolara yükseldiğine dikkat 

çekerek İran’la ticaret hacminin 2015 sonunda 16, 2016’da ise 25 milyar 

dolara yükselmesini beklediklerini ifade etmiştir.53  İSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdal Bahçıvan; “Özel sektörümüz uygulanan ambargolar 

nedeniyle İran’la ekonomik ilişkilerimizde tereddütler yaşıyordu. Olumsuz 

hava geride kalıyor. İran dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere 

Türkiye’ye birçok sektör için yeni fırsatlar sunacak.” derken İTO (İstanbul 

Ticaret Odası) Başkanı İbrahim Çağlar, kararın Türkiye için tarihi öneme 

sahip olduğunu söyleyerek; “Avrupa ülkeleri ve Çin’in İran’da lobi yarışına 

gireceğini, Türk ve İranlı girişimcilerin ortak yatırımlar yaparak birlikte 

üçüncü ülkelere açılabileceklerine” dikkat çekmiştir.54 DEİK Türkiye-İran 

İç konseyi Başkanı Rıza Eser; “Türkiye’nin İran’la ticari ilişkilerini ileri 

götürme fırsatına sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığı” yorumunda 

bulunurken55  Türk-Konfed Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadıoğlu da 

anlaşmanın “Turizmden gıda ticaretine kadar bölge ekonomileri için yeni 

fırsatlar oluşturacağını” ifade etmiştir. Türk perakende fi rmalarının İran 

pazarında sürekli zemin yoklaması yaptığını açıklayan Murat İzci (Kom 

AVM Danışmanlık) İran’da kısa sürede açılacak çok sayıdaki AVM’nin 

Türk markalarını tercih edeceğini ileri sürmüştür.56 İran’da sahip olduğu 

mağazalar nedeniyle bu ülkedeki pazar koşullarını yakından izleyen Ümit 

Zaim ise “İran’da her şeyin birden değişmesinin beklenmemesi, büyük bir 

değişime gitmek istemeyen İran’ın kapıları çok yavaş açacağı” uyarısında 

bulunmuştur.57

Türk iş dünyasının olumlu ve iyimser açıklamalarına İran 

Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mehdi Culazade’den gelen 

yanıt ise piyasada mevcut beklentilerin gerçekleşme umudunu artırmış 

görünmektedir. Curazade, iki ülkenin coğrafi  ve kültürel yakınlığının yanı 

53 Milliyet Gazetesi, 15 Temmuz 2015, s.11
54 Milliyet Gazetesi, 15 Temmuz 2015, s.11
55 Milliyet Gazetesi, 15 Temmuz 2015, s.11
56 Milliyet Gazetesi, 15 Temmuz 2015, s.11
57 Milliyet Gazetesi, 15 Temmuz 2015, s.11
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sıra İran’daki Türkçe konuşan önemli bir nüfusun varlığına (Azeriler) dikkat 

çekerek Türk markalarının İran’da çok iyi bilinmesinin avantajından söz 

etmiştir. Culazade Türk fi rmalarının İran’da vergi avantajlarına değindiği 

açıklamasında yatırımların devlet garantisi altında olmasının da ayrı bir 

kazanım oluşturduğuna dikkat çekmiş; madencilik, turizm, inşaat sektörleri 

ile demir-çelik, kimya ve makine üretiminde Türk fi rmaları açısından 

fırsatlar olduğunu söylemiştir.58 

Viyana’da varılan anlaşmanın ABD kongresinde 

onaylanmasından sonra yürürlük kazanarak yaptırımların kaldırılması 

önünde henüz bir zaman varsa da Almanya, Fransa ve İngiltere başta 

olmak üzere Avrupa ülkeleri, Japonya, Çin ve Hindistan İran pazarından 

pay kapabilmek için çok ciddi lobi faaliyetleri ve girişimlere başlamış 

bulunmaktadırlar. 

Nitekim Federal Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel’in 

yenilenebilir enerji alanında Tahran’a götürdüğü teklif ve Birleşik Krallığın 

dört yıldır kapalı olan Tahran Büyükelçiliğini Dışişleri Bakanı Philip 

Hammond’un ziyareti ile faaliyete geçirmiş olması sözü edilen girişimlerin 

öncü yansımaları olarak değerlendirilmelidir.Bu gelişmelere İran’ın Güney 

Pars sahasından Oman üzerinden Hindistan’ın Gujarat bölgesine doğal 

gaz aktarımı ile ilgili boru hattı inşası görüşmelerinin Hindistan Başbakanı 

Narendra Modi liderliğinde59 hız kazanmış olduğu da eklendiğinde İran 

merkezli oyun alanı Avrupa’dan Asya’ya uzanan bir coğrafya’da başlamış 

görünmektedir.

İran’ın özelikle yüksek teknolojiye olan gereksinimi, Güvenlik 

Konseyi üyesi olmamasına karşın P5 ülkelerine artı bir olarak dahil olan ve 

geçmişte İran’ın nükleer çalışmalarında KWU aracılığı ile aktif olarak yer 

alan Almanya ve hemen ardından İran’ın en büyük petrol ihracatı yaptığı 

ülkeler olan Japonya ve Çin bu bağlamda diğer ülkelere oranla avantajlı 

konuma yükselmektedirler.

Otomotiv, kimya, demir-çelik, madencilik, IT, ağır makine üretimi, 

dayanıklı tüketim malları, sağlık, yenilenebilir enerji sektörlerinde bir bütün 

58 Hürriyet Gazetesi, 17 Temmuz 2015
59 Micha’el Tantum, Modi and the Sino-Indian Game for Iranian Gas, The Diplomat, 17 Temmuz, 2015.
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olarak yüksek teknolojiye dayalı üstünlüğü, İran pazarında öteden beri bu 

bölgeye açılmak isteyen Almanya için büyük bir fırsat penceresi açmış 

görünmektedir.

ABD’nin İran pazarına doğrudan ve yoğunlukla girme konusunda 

sahip olduğu tereddütler ve Tahran’ın bu konuda takınabileceği olumsuz 

tavır olasıdır ki bu ülkeyi geri planda kalacağı ortaklıklara yöneltecek olup, 

ideal partnerler olarak Almanya, Japonya ve Türkiye’’nin ön plana çıkacağı 

varsayılabilir.

Türkiye’nin dış pazarlarda iddialı ve deneyimli olduğu inşaat 

sektöründe Çin’in hızlı inşaat teknolojisi ve ucuz iş gücü ile İran’da rakip 

ülke olarak ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

İran’da otomotiv sektöründe yatırımları olan ve geçmişte nükleer 

çalışmalarında yer alan Fransa’nın da pazar payı yarışında önemli bir 

aktör olacağı değerlendirilmektedir.

İran pazarına yönelik pay yarışında dikkate alınması gereken 

en önemli etmenlerden bir tanesi İran’ın uzun erimli planlama yapma ve 

faydacı kültüre sahip bir ülke olması nedeniyle 5 ve 8 yıl sonra sonlanacak 

yasaklar açısından modern konvansiyonel silah üreten ve füze teknolojisi 

gelişkin ülkelerin yakın geleceğe dönük ilişkiler bağlamında başlangıç 

aşamasında daha şanslı olacakları gerçeğidir. Bu açıdan bakıldığında 

Almanya, Fransa RF ve Çin diğer ülkelere oranla gerek yarışa daha önde 

başlama gerekse orta ve uzun vadede daha avantajlı görünmektedirler.

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda Türkiye’nin konum ve 

olanaklarına gelindiğinde; Türk iş dünyasının dayanıklı tüketim malları, 

beyaz eşya, turizm yatırımları ve işletmeciliği, AVM inşaat ve işletmeciliği, 

inşaat, hazır giyim ve konfeksiyon, gıda, sağlık, otomotiv ve yan 

sanayi sektörlerinde İran pazarlarında ciddi bir yer edinmesi mümkün 

görülmektedir.

Ancak başlangıç aşamasında coğrafi  ve kültürel yakınlık 

nedeniyle Türkiye’nin kısa vadede sahip olduğu doğal avantajların 

uzun vadede üstün teknoloji, danışmanlık ve proje hizmetleri ile güçlü 

ekonomilere sahip ülkelerin İran pazarında etkinliklerini artırmalarına koşut 
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olarak giderek zayıfl amasının ciddi bir risk faktörü oluşturduğu, yatırım ve 

gelecek iş planlamalarının bu doğrultuda çok akılcı yapılması gerektiği 

dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.

Türkiye’nin Nahçıvan, Azerbaycan ve Orta Asya Türkî 

Cumhuriyetleri ile ticari ilişkilerinde İran’ın zaman zaman sergilediği 

engelleyici ve olumsuz tavırlar Tahran’ın pragmatik tavrı dikkate alındığında 

yaşanacak yeni dönem için bir örnek oluşturmamakla birlikte en azından 

anımsanmasında yarar görülmektedir.

Her ne kadar ekonomi kendi kuralları çerçevesinde işliyor olsa 

da İran’ın mevcut rejimi, ideolojik yapısı ve rejim unsurlarının ekonomik 

yaşamdaki rol ve ağırlıkları (örneğin Devrim Muhafızları, dini lidere bağlı 

Bonyad’lar, vb.) dikkate alındığında pek çok bölgesel konuda İran’la 

farklı düşünen ve farklı politikalar uygulayan Türkiye’nin bu konumunun 

ticari ilişkiler üzerinde zorlaştırıcı etkileşimler yaratması bir sürpriz 

sayılmamalıdır.

Anılan etmene bölge gücü kimliğini pekiştirmesi kuvvetle 

olası İran ve Türkiye arasında Kafkasya’dan Orta Doğu ve Orta Asya’ya 

uzanan bir coğrafyada açıkça seslendirilmesinden kaçınılan rekabetin 

yükseleceği de eklemlendiğinde başlangıçtaki iyimserliğin bu defa  ihtiyatlı 

bir iyimserliğe indirgenmesinde yarar görülmektedir.

Bu noktada uluslararası rekabetin yeni alanına dönüşmenin 

yanı sıra bölgesel güç olma iddiası Türkiye ile çelişen İran’la siyasi ve 

ekonomik ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde yürütülebilmesi ve İran 

pazarında bir aktör olabilmesi için Türkiye’nin “laiklik” konusunda fabrika 

ayarlarına dönerek, dış politikasında doğru ya da yanlış ancak kimi 

aktörlerce eleştirilerle karşılanan Sünni aktör konumunu geride bırakıp her 

iki tarafa da (Sünni ve Şii) eşit uzaklıkta durduğunu pratikte göstermesi 

yararlı olacaktır.

Bunun karşılığında da İran’ın, İslam Devrimini izleyen yıllarda 

rejimini Türkiye’ye ihraç çabaları, geçmişte PKK’nın sınıra bitişik 

topraklarında üslenmelerine izin vermesi gibi davranışların ortak bir 

tarih, kültür ve coğrafyayı paylaşan komşu bir ülkeye yakışmadığını, 

bütün bu yaşanan olumsuzluklara karşın Türkiye’nin Tahran’ın tecrit 
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edilmiş konumundan kazanım sağlamayı amaçlayan bir dış politika ve 

uygulamaya hiçbir zaman yönelmemiş olduğunu anımsayarak kendisini 

bu yeni duruma uyarlaması beklenmektedir.
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